
Załącznik nr 10 

Wzór formularza. 
 

O F E R T A 

nazwa i adres wykonawcy 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

    Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
              Sp. z o.o. 

       ul. Przyszłości 8 
      05-552 Łazy  

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garbatka,  

Pan Jastrzębiec i Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola. 

Etap I.  

 

 

1. Oferujemy wykonanie w/w zadania zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia za cenę ryczałtową:  

 

cena netto (bez podatku VAT) w zł: ……................................................................................  

(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………………  

....................................................................................................................................................) 

 

+ obowiązujący podatek VAT w wysokości: 23 %,  

wartość podatku VAT w zł: ……………………………………………………………….. 

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………. 

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

 

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ..................................................................., 

(słownie złotych: ……………………………………………….................................................     

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

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych uwag. 

 

3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz nie wnosimy uwag do opisu 

przedmiotu zamówienia.  

 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w 

SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 

6. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ akceptujemy 

bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta. 



 

 

7. Oferta nasza została złożona na …………………..  stronach podpisanych i kolejno 

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

8. Oświadczamy, że [nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom]*:  

 

Lp. Opis części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom 

1)  

2)  

 

 

9. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty 

odbioru końcowego robót. 
 

10. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:  

............................................................................................... tel. ............................................... . 

11. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr ... , 
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr ... , 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (CEIDG), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert – załącznik nr ... , 

4) Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia – załącznik nr ... , 

5) Wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 

załącznik nr … , wraz z dowodami (opinie, referencje, poświadczenia ) potwierdzającymi, że 

roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone -  załączniki nr … , 

6) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty ( oryginał / kopia pełnomocnictwa poświadczona 

notarialnie* ) – załącznik nr … , 

7) Pełnomocnictwo  do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie np. Konsorcjum, 

Spółka Cywilna (oryginał / kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie*) – załącznik nr .. . 

Inne: 
 

8) .………………………………………………………………………………………………….. 

9) ……….…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  data  

 ..........................                                 ……………………………………………..…………………………………… 
      /podpis upoważnionego/ych przedstawiciela wykonawcy/ 

 
* Wykonawca skreśla niepotrzebne 


