
 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Dane dotyczące Wykonawcy : 
 
Nazwa....................................................................................................................  
Siedziba................................................................................................................. 
Nr telefonu/faks......................................................................................................  
Email …………………………………………………………………………..... 
nr NIP...................................................................................................................... 
nr REGON...............................................................................................................  
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZA”, ul. Staszica 19A, 41-200 Sosnowiec, woj. 
śląskie, tel. (32) 266 86 11  
Strona internetowa: https://www.smnasza.sosnowiec.pl /; 
Adres email: sekretariat@smnasza.sosnowiec.pl; 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie pn.: 

„Remont drogi dojazdowej, chodnika, wykonanie utwardzenia pod śmietnik wraz z 
montażem osłony śmietnikowej”,  

 

I.  

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:   

za całkowitą cenę: ………………………………………………… złotych brutto 
słownie…………………………………………………………………………… 
wartość netto ……………………………………………………………złotych 
słownie……………………………………………………………………………… 
podatek VAT………………………………………………………………… złotych 
 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 
wskazany w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie 
na stronach …….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i 
nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy 
zastrzec przed ogólnym dostępem. 

4. Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z 
uwagi na (proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa): 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………….............................................. 



 
 

 

5. Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego / nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego do obowiązku podatkowego**.  
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania:……………… Wartość bez kwoty podatku 
…………. ………….* 
 

Oświadczamy, iż na wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem udzielamy 

gwarancji w wysokości ………….. miesięcy.  

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) ........................................................ 
2) ........................................................ 

 
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron 
 
Data: ..........................................  

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

(pieczątka, podpis 
Wykonawcy 

 lub osoby uprawnionej do 
jego reprezentowania) 


