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FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

................................................................................................................................. 

Adres: .......................................................................................................... 

TEL. .........…………................………………………………………………. 

REGON: …………………................………………………………………… 

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

FAX.............................................................................................................. 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 

- Komisja Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi 

91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 31/35 

 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BUDYNKU B SIEDZIBY 

ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ  – KŚZPNP W ŁODZI 

 

1. Oświadczam/y, że akceptuję/my w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

2. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie, w zakresie określonym w SIWZ, w tym zgodnie 

ze STWiOR oraz z wzorem umowy, przebudowy kanalizacji sanitarnej budynku B 

siedziby Zamawiającego, na następujących warunkach: 

a) Cena całkowita za realizację zamówienia – zgodna z wartością wynikającą 

z załączonego do niniejszej oferty kosztorysu ofertowego - wynosi:  

Cena netto ………….……………………… zł  

Cena brutto ………….……………….……. zł  

stawka VAT : ………………%, kwota VAT …………………….. zł 

b) udzielam/my gwarancji na okres: ……….... miesięcy, liczonych od daty 

końcowego odbioru robót. 

3. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu 

składania ofert.  

4. Oświadczam/my, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 

prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

5. Oświadczam/my, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące 

części (roboty) zamówienia:  
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a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam/my, że wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia akceptuję/akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązuję 

się/zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnie z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają, w zakresie w jakim jest to wymagane, uprawnienia do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wykaz osób z uprawnieniami stanowi załącznik do niniejszej oferty. 

8. Oferta została złożona na .................. kolejno ponumerowanych stronach.  

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzone 

podpisami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania:  

a) .......................................................................................................................  

b) .......................................................................................................................  

c) .......................................................................................................................  

d) .......................................................................................................................  

e) ………………………………………………………………………………  

f) ……………………………………………………………………………… 

g) ………………………………………………………………………………  

10. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko ……………………………………. 

Adres: ……………………………………………….. 

Telefon …………………………………………….. 

Fax. ……………………………………………..…… 

Adres e-mail ………………………………………… 

 

 

...................................     ..........................................................  
       /miejscowość i data/         podpis wykonawcy bądź osoby/osób  upoważnionej/nych  

do reprezentowania wykonawcy 


