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Numer postępowania: SP26/ZP/1/18 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

na  realizację zamówienia pn: 

Modernizacja części budynku (II piętro) Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 
34 

A. DANE WYKONAWCY: 

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

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

Adres: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP/PESEL: ………………………………………………………. 

 

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa: Wykonawca jest małym  lub średnim przedsiębiorcą:  tak/nie*
,
** 

*Niepotrzebne skreślić  (brak skreślenia oznacza że Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą) 
** Por. zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003r dotyczące definicji (..) małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36). Ta informacja potrzebna jest wyłącznie do celów statystycznych. 
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .…………………………………………..………………………… 

                                                                                               nr tel: …………………………………………………….  

 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

Faks: ………………………………………………………... 

e-mail: ……………………………………………………….. 
 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  

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

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
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B. CENA OFERTY (C): 

 

Niniejszym oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę (C)*:  

 

CENA OFERTY (C)* 

/W PLN/ 

 

w tym: 

 

Całkowita wartość netto: 
 

VAT: 
 

* w rozumieniu rozdz. XII.3  SIWZ 

 

C. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI ZA WADY FIZYCZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO 
WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM: 

 

Okres o jaki wydłużam okres gwarancji za wady fizyczne przedmiotu zamówienia w stosunku do wymaganego 
przez Zamawiającego minimum: ………………………miesięcy* 

 

* Wypełnić w przypadku oferowania wydłużonego okresu gwarancji. 
     Brak wypełnienia oznacza, że Wykonawca udzielenia gwarancji na  minimalny wymagany przez Zamawiającego okres. 
 
 

D. OŚWIADCZENIA: 

 

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy)  i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

 

E. PODWYKONAWCY: 

 

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców): 
 
1) ......................................................................................................................................................... 

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

2) ......................................................................................................................................................... 

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

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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F. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

5)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 


