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........................................ dnia, .................. 
ZAŁĄCZNIK NR 0 
Formularz ofertowy 

Do  
Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Sabinowska 62/64,  
42-200 Częstochowa  

 
OFERTA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr WT.2370.9.2017 na wykonanie wodociągowej sieci pożarowej na 

terenie  Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia działając w imieniu i na rzecz: 
………………………………………………………..……………………………………... 
………………………………………………………………………………….……………
……………….……...………………………………………………...…………..…………
…………………………………………………………………………………..……........... 
NIP …………………………………REGON ……………………………….……………. 

      Nr telefonu …………………………………. Nr faksu …………………..……………….. 
adres e-mail ………………………………….. 

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub nr wpisu do CEiIDG…………………. 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z siwz za następującą cenę ryczałtową: 

 
CAŁKOWITA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA 

Wartość Cyfrą Słownie 

NETTO   .   ,  zł 
 
 

Podatku 
VAT 
23% 

  .   ,  zł 
 
 

BRUTTO   .   ,  zł 
 
 

1.1.Wartość netto: (słownie:………………………………………………………..………….) 
1.2. Wysokość podatku VAT (słownie:……………………………………………………..….) 
1.3.Wartość brutto: (słownie:……………………………………………………………….….) 
 
2. Udzielamy …….. miesiące/y gwarancji jednolitej na wykonane roboty i użyte materiały – 

kryterium oceniane - (minimalny okres  36 miesięcy, maksymalny, punktowany 60 
miesięcy).  

3. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy. 
4. Zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie …… dni od podpisania umowy 

– kryterium oceniane (maksymalny okres realizacji zamówienia to 90 dni od dnia 
podpisania umowy). 

 
 
 
 
 

pieczęć firmowa Wykonawcy 
 



Strona nr ............ 

____________________________ 
Pieczęć oraz podpis osoby / osób uprawnionych  

do występowania w imieniu oferenta 
  

 

 

Str. 2 z 4 

5. Oświadczam, iż zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia wraz z załącznikami jak i zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, normami i zasadami sztuki budowlanej. 

6. Akceptujemy termin płatności wskazany przez Zamawiającą – 30 dni od daty odbioru 
przedmiotu umowy  i doręczenia faktury. 

7. Akceptujemy obowiązującą formę rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z siwz tj. „wynagrodzenie ryczałtowe”. 

8. Oświadczamy, że podana powyżej cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz właściwego wykonania 
zamówienia. 

10. Oświadczamy, iż wadium w kwocie: 5.400,00 zł zostało wniesione w dniu  …/5/2017r. 
w formie ...................................................................... 

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w SIWZ tj. 30 dni. 

12. Oświadczamy, że jesteśmy:  
mikroprzedsiębiorstwem*1 

małym przedsiębiorstwem*1 

średnim przedsiębiorstwem*1 

dużym przedsiębiorstwem*1 
13. Oświadczamy, że:  

1.1.  realizację niniejszego zamówienia zobowiązujemy się wykonać samodzielnie*  
1.2.  do realizacji niniejszego zamówienia zamierzamy zatrudnić podwykonawcę/ów 

wymienionych poniżej i w następującym zakresie:* 

LP. 
Oznaczenia (nazwa i 

adres) podwykonawcy 

Część zamówienia – zakres 
wykonywany  przez 

podwykonawcę2 
Uwagi 

    

    

    

* niepotrzebne skreślić, powielić w razie konieczności 
14.  Oświadczamy, że realizację niniejszego zamówienia zobowiązujemy się wykonać: 

- wyłącznie z materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej oraz opisie 
przedmiotu zamówienia* . 

- z materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji 
projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia* . 

* niepotrzebne skreślić 

                                                 
1 Mikroprzedsi ębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
 
2 należy podać również wartość w zł lub procentową część zamówienia powierzoną podwykonawcy 
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15. Oświadczamy, iż posiadamy środki finansowe wystarczające do realizacji zamówienia 
bez uwzględniania zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. 

16. Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wykonaliśmy wszystkie zamówienia z należytą starannością. 

17. Oświadczamy, że w stosunku do naszej firmy nie wszczęto postępowania 
upadłościowego, ani też nie ogłoszono upadłości. 

18. Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającej niezwłocznie dostarczyć 
odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w 
naszej ofercie. 

19. Oświadczamy, że zamieszczony w SIWZ projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającą. 

20. W przypadku korzystania z mediów (energia i woda) zobowiązujemy się zamontować 
na własny koszt podlicznik poboru energii i wody, oraz wyrażamy zgodę na 
obciążenie nas kosztami zużytej energii i wody po wykonaniu umowy. Obciążenie 
nastąpi na podstawie wskazań podliczników jak i cen obowiązujących Zamawiającą w 
dniu odczytu końcowego. 

21. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed 
podpisaniem umowy wpłacić kwotę stanowiącą 7% ceny ofertowej brutto 
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
………………………………….. na zasadach określonych w SIWZ  

22. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, wraz  
z przedmiotem zamówienia dostarczymy pełny komplet dokumentów, o których 
mowa w siwz. 

23. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej na osobę odpowiedzialną 
za nadzór nad realizację wykonywanych robót zostanie wyznaczony/a: 

      pan/i................................... z uprawnieniami nr ..................................... 
 
Podajemy dane kontaktowe:  

nr. telefonu  
nr. faksu  

adres e-mail  
 
24. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej osobą / osobami 

reprezentującymi firmę podczas podpisania umowy będą:  
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25. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Nr 
załącznika 

Opis załącznika (tytuł/nazwa/co zawiera),  Nr strony od-
do 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


