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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
Wzór  

FORMULARZA OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację: 
 
Zadanie 10  pn.: "Budowa suszarni osadów w Żyrardowie ", wchodzące  
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zadania 10B – Waga 
samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków  
w Żyrardowie. 
 
 

 
1.  ZAMAWIAJ ĄCY: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5 
96 – 300 Żyrardów 
POLSKA 

2.     WYKONAWCA: 

 

Niniejszą ofertę składa: 

Lp. Nazwa Wykonawcy1) Adres Wykonawcy1) 

   

   

1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy 
podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika 
(Lidera), zgodnie z SIWZ. 

3.     OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty): 

Nazwisko  

Adres  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  ZP/JRP/RB/2/2014   
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Telefon  

Fax.  

e-mail  

  

4 DEKLARACJA WYKONAWCY 

4.1 My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez 

wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o ww. 

zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów 

tworzących SIWZ. 

 Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte  

w SIWZ oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania 

oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy.  

Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości 

zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, w tym z włączonym do niej wzorem Umowy.  

4.2 Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

Brutto ………………………………………………….zł [a)+b)] 

(słownie: …………………………………………………………………………..zł) 

W tym VAT w wysokości [23%] / [0%]*, tj. ………………….................... zł [a)+b)] 

(słownie: .............................................................................................................. zł)  

Na co składa się: 
a) Suszarnia 

Brutto ………………………………………………….zł 

(słownie: …………………………………………………………………………..zł) 

W tym VAT w wysokości [23%] / [0%]*, tj. …………………........................... zł 

(słownie: .............................................................................................................. zł)  

b) Woda technologiczna i waga 

Brutto ………………………………………………….zł 

(słownie: …………………………………………………………………………..zł) 
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W tym VAT w wysokości [23%] / [0%]*, tj. …………………........................... zł 

(słownie: .............................................................................................................. zł)  

4.3 [Nie zamierzamy powierzyć wykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom.] / [Przedstawiamy poniżej wykaz robót, których wykonanie zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom:]* 

Lp. Nazwa robót, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom 

  

  

  

  

4.4  Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 

331, z późn. zm.).  

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy  

wypełnić Załącznik nr 8 do SIWZ.  

4.5 Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 

(termin liczony jest włącznie z dniem wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin 

składania ofert). 

4.6 Zobowiązujemy się do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: 

 do dnia …………. 

4.7 Składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]* 

4.8 Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

4.9 Udzielamy 4 lat gwarancji i rękojmi  na pełen zakres zamówienia. 

4.10  Wadium w kwocie ..................... zł (słownie: .......................................złotych) zostało 

wniesione w dniu..................... w formie .............................................*  

4.11 Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych  

w SIWZ na następujący rachunek bankowy:............................... 

4.12 W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
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zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości określonej w SIWZ.  

4.13 Oferta została złożona na ………….. stronach (kartkach)* podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr ………... do nr ………..… 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4 ……………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

 

Podpisy: 

Lp. Nazwa 
Wykonawcy 

 

Nazwisko i imię 
osoby / osób* 

upoważnionych do 
podpisania oferty  

w imieniu 
Wykonawcy  

Podpis osoby / osób* 
upoważnionych do 
podpisania oferty  

w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć 
Wykonawcy  

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      

*niepotrzebne skreślić 
 


