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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 EURO 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………………………… 
 
nr NIP …………………………………………… nr REGON ………………………………………………… 
 
Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko: …………………………………………………………… 
 
numer telefonu: …………………………………… adres e-mail: ……………………………………………… 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: „Remont dachu i rekonstrukcja portyku budynku 
mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”, za następującą cenę1: 
 

cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................) 
 

Oświadczam, że: 
• Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

• Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

• Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

• Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia. 

• Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

• Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 
oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

• Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych 
w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

                                                 
1  Wykonawca przenosi do niniejszego formularza kwotę z kosztorysu inwestorskiego. 



• Oferowane przeze mnie roboty budowlane, towarzyszące im usługi oraz wyroby spełniają wymogi 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

• Niżej wymienione części zamówienia powierzę podwykonawcom: 

o ………………………… 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
Nazwisko, imię. .................................................................................................... 
Stanowisko .......................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 
Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: ………………………, w formie: ……………………… 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

____________________________________ 
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy  

 
 
 


