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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Formularz Ofertowy Wykonawcy 

Wykonanie dokumentacji projektowej na  
„Modernizację oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I” 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy 

Pełna nazwa firmy: 

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

Adres firmy: 

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

REGON: 

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

NIP: 

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

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………… 

Nr faxu: ……………………………………………………………………………………………………… 

Data sporządzenia oferty: ………………………………………………………………………… 

2. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji 

oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z 

wymogami SIWZ podając: 

1) Wartość oferty - cena netto ………………..……………… zł + należny podatek VAT(………..%) 

(słownie netto:……………………………………………………………….....................……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

2) Wartość oferty – cena brutto …………………………… zł 

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

3) Forma wniesienia wadium …………………………………………….. . 

3. Zamówienie wykonamy do dnia ……………………….roku. 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

5. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki Zamawiającego dotyczące udzielonego zamówienia i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy  się z SIWZ oraz projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 
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7. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na okres od daty odbioru 

końcowego dokumentacji projektowej do końca realizacji robót budowlanych wykonywanych na jej 

podstawie, jednak nie później niż 4 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 

8. Dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie gdzie będą prowadzone prace oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne 

informacje do należytego przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia. 

9. Zamierzamy powierzyć do podwykonania część zamówienia podwykonawcom: 

L.p. Nazwa części zamówienia 

  

  

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptowania podwykonawców, którzy wykonywać będą część 

zamówienia, o których mowa w niniejszym punkcie. 

10. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy dokumenty: 

1) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

2) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

3) Załącznik nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

4) Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług 

5) Załącznik nr 6 - Oświadczenie z potwierdzeniem wizji lokalnej 

6) Załącznik nr 7 - Wzór umowy  

7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 

wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

8) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia. 

9) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

10) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

11) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Wykonawca posiada 

rachunek o posiadanych środkach finansowych. 

12) Dowód wniesienia wadium. 

 

 

11. Oświadczamy, ze wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) są ponumerowane, parafowane, a cała 

oferta składa się z ………….. stron.                                                                 

 

       

                                                                                                         Podpis Wykonawcy 


