
Załącznik nr 1 do SIWZ

    (pieczęć  Wykonawcy)

STBS/12/2020

FORMULARZ     OFERTOWY

WYKONAWCA:     ……………………………………………………………………………

adres:  ……………..……………………………………………………………………..….…

 tel.: ……………..…….……  faks:  ……………….……… e-mail:   ……………….………

NIP: ….................................   Regon: …................................

reprezentowany przez: …………………………………………………………….……..……

…………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

1.   W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu  nieograniczonego  pn.:  Budowa  budynku  wielorodzinnego  z 
zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim 
w zakresie „pod klucz”, składam następującą ofertę:

C E N A   O F E R T O W A ……………….……………   zł. brutto słownie złotych: 
................................................................................................................................................….........  
w tym  obowiązujący podatek VAT w wysokości ….................... zł. 

2.  Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie …............................
3.   Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  
i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  wszystkie  informacje  niezbędne  do 
przygotowania oferty.
4.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wykazany  
w SIWZ.
5. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik  

nr 5 do SIWZ  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 
na dzień składania oferty.

7. Oświadczamy,  że  oferta:  zawiera  -  nie  zawiera,  (niepotrzebne  skreślić)  informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.

8. Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y (niepotrzebne skreślić):
a) Całość przedmiotu zamówienia samodzielnie (bez udziału podwykonawców)



b) Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następującego zakresu 
powierzonych prac: 

………………………………….  …………………………………..

…………………………………... .. ……………......……………………..
  Nazwa podwykonawcy                                             zakres powierzonych prac

c) Przy  udziale  podwykonawcy,  na  którego  zasoby  powołuje  się  w  celu  wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale V pkt. 2.3 
SIWZ.

……………………..…….  …………………………………..

…………………….....…….  …………………………………..

  Nazwa podwykonawcy                                             zakres powierzonych prac

9. Nasz nr rachunku bankowego .............................................................................................
10. Oświadczam/y, że jesteśmy mikroprzedsiębiorcą - małym przedsiębiorcą - średnim 

przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić).

Definicja M P zawarta jest w za czniku I do Rozporz dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 zŚ łą ą  

dnia 17 czerwca 2014 r. .

11. Oświadczam/y, że w przypadku udzielenia nam zamówienia powstanie – nie powstanie  
(niepotrzebne skreślić) u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów, usług:
…...........................................................................................................................................
Wartość towaru, usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 
…............................ zł netto.*

*  dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty tj. w przypadku:

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
b) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

12. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik  Nr 2, 

 Oświadczenie wykonawcy  o nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3,

 Zaakceptowany projekt umowy  - załącznik nr 5

 Zobowiązanie podmiotu  (o ile dotyczy) – załącznik nr 7

 Dokument potwierdzający wpłatę wadium,
 Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),



 Inne dokumenty (jeśli dotyczy),

…………………………………………….......................................................................

  
…………………………………. …………………………..

             miejscowość, data      Pieczęć wykonawcy i podpisy 
                                                                                                           osób uprawnionych


