
 

 

Dokument nr 8 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

 

 

 

 

 

 

O F E R T A 

na przedmiot zamówienia publicznego pod nazwą : 

Przebudowa i rozbudowa budynku pompowni wody w Śremie ul. Zamenhofa 2 

 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę  

i rozbudowę budynku pompowni wody w Śremie ul. Zamenhofa 2 

 

1) oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, stosując niżej wymienione stawki: 

stawka roboczogodziny (R) .......................... zł (słownie..................................................................zł) 

koszty pośrednie (Kp) ......................... % (od R) co do wartości zł 

zysk (Z) ........................................ % (od R i Kp) co do wartości zł 

cena (C) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto ............................. zł 

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

natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, wynosi kwotę brutto ................... zł 

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

 

2) wydłużamy dobrowolnie okres rękojmi o …………….. miesięcy (od 0 do 24 miesięcy),  

i jednocześnie wydłużamy okres pozostawienia kwoty 30% wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na okres wydłużonej rękojmi. Łącznie rękojmia wynosi ……… 

miesięcy (60+okres o jaki wykonawca wydłużył okres rękojmi), 

 

3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

 

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą częściową na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

 

5) oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



 

 

6) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: 

......................................................................................................................................................, 

* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką 

 

7) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2). 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

9) załącznikami do niniejszej oferty są: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

inne ................................................................. . 

  dnia ……………………….   ...............................................................  

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy 
adres email do korespondencji: 

……………………………………………….. 

Nr tel. 

……………………………………………….. 


