
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy  

 

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

              (miejscowość i data) 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

OFERTA 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  

 

Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie   Miasta 

 i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016, wraz  z transportem 
 

Dane Wykonawcy: 

 

nazwa Wykonawcy: 

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

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

adres Wykonawcy: 

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

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

tel. ........................................................... fax............................................................................ 

e-mail......................................................................................................................................... 

REGON......................................  NIP..................................................................................... 

Osoba do kontaktu :.............................................................................................................. 

Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawa kruszyw drogowych do remontów dróg na terenie   Miasta 

 i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2016, wraz  z transportem 

 

Oferujemy dostawę ( zakup i transport) kruszyw za cenę: 

 

granitowe kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm w ilości 4 500 ton  x .............. zł/tonę  

= ………...…....… zł brutto, (słownie …..........................................…………… 

……...........….….…………………………….……………………………………......……..zł)  

 



granitowe kruszywo łamane o frakcji 31,3/63 mm w ilości 1 000 ton  x ................ zł/tonę  

= ………………. zł brutto  (słownie: …...........…...............................................…............. 

..…………………................................................................................................................ zł)  

Łączna cena dostawy ………………… zł brutto (słownie: ................................................ 

....................................................................................................................................... złotych) 

Oferujemy termin płatności   - ......... dni  

 

jednocześnie oświadczamy, że: 

 

1. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

2. zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ  

tj. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. 

3. zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 

SIWZ  

i wzorze umowy; 

4. akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy  

i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy.  

5. uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu  terminu 

składania ofert określonego w SIWZ , 

6. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i czasie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ; 

8. zamówienie wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

realizację następującego zakresu prac
1
:…………………………………. 

9. w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej umowa z naszej strony 

zostanie podpisana przez: …………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………… 

data, podpis Wykonawcy 

 

 

Następujące strony oferty …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu 

przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  

z 2003r. Nr 153, poz. 1503 – tekst jedn. ze zm.). 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne wykreślić. 


