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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

   
nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 
 
dane do korespondencji: 
e-mail: ………………………….……………. 
fax.: …………………………..………………. 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.: 
 

Zaprojektowanie i remont placu zabaw, remont 2 łazienek oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w 
Przedszkolu Samorządowym Nr 80 przy ulicy Armii Krajowej 34 w Białymstoku 

 
 

1. Oferuję wykonanie zadania, stanowiącego przedmiot zamówienia za cenę ofertową brutto  
w wysokości .......................................... zł, obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego oraz 
zestawienia kosztów zadania. 
 

2. Oferuję okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia: 
1) 3 lata* 
2) 4 lata* 
3) 5 lat* 
 

 

3. Prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać bez udziału podwykonawców/ przy udziale 
podwykonawców*                   
………………………………...................................................           ............................................................................. 
………………………………...................................................           ............................................................................. 

zakres prac  powierzonych podwykonawcy                                                                           nazwa podwykonawcy  
 
 
4. Wadium o wartości …………… zł zostało wniesione w dniu …...........… w formie ……………………………………… 

Po zakończeniu postępowania proszę o zwrot wadium na konto nr ........................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    (dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 
 

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę 
do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 

6. Oświadczam, iż robotę stanowiącą przedmiot zamówienia – remont placu zabaw wykonam w terminie: 
 
1) 3 miesiące* 
2) 2,5 miesiąca* 
3) 2 miesiące* 
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7. Oświadczam, iż robotę stanowiącą przedmiot zamówienia – remont 2 łazienek wykonam do końca 
sierpnia 2019 roku. 

8. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed terminem podpisania 
umowy w wysokości i formie określonej w SIWZ. 

9. Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

10. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
11. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na ................. zapisanych stronach i kolejno 

ponumerowanych. 
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

13. Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) ........................................................ 
2) ........................................................ 
3) ........................................................ 
4) ........................................................ 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……….…. r.  

    
 

    
     ……………………………………………………… 

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów) 
 
 
* niepotrzebne należy skreślić 
** 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). 

 
 


