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FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
…………………. 
/ pieczęć firmowa /  
 
pełna nazwa Wykonawcy: 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika 
oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia) 
NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY: 
NAZWA 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
ADRES 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
REGON.................................................................................…………… 
 
NIP ............................................................................................………… 
 
NR TEL/FAX............................................................................………… 
 
ADRES E-MAILA…………………………………………….………… 
 

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB  
UPOWAŻNIONYCH DO REPEREZENTACJI FIRMY  
(osoby podpisujące umowę) 
 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 
 
............................................................................................................ 

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH  
DO KONTAKTU 
 
............................................................................................................ 
Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione w  
dokumencie założycielskim dołączyć do oferty 

Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1070 S KŁOMNICE - KRUSZYNA,     
NR 1025 S KRUSZYNA - BOROWNO I NR 1019 S BOROWNO - WITKOWICE,  

GMINA KŁOMNICE, KRUSZYNA I MYKANÓW  
 

OFERUJEMY: 

Cena brutto za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia (cena brana pod uwagę przy ocenie ofert) 

 
.........................................PLN 

słownie…………………………………………………………
………………………………………………………/100 

TERMIN REALIZACJI Do 30.08.2022r. 

WARUNKI PŁATNOŚCI: Do 30 dni 

WARUNKU 
GWARANCJI 

Wykonawca oferuje Zamawiającemu ……… miesięczny okres gwarancji jakości na roboty stanowiące 
przedmiot umowy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót  

1. Oświadczamy/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnvch Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 
niej żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczam/y że zapoznałem się z projektem umowy dotyczącym przedmiotowego postępowania i 
akceptuję go bez zastrzeżeń 

3. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
4. Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
5. Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję 

się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.  
6. Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) zostały przez 

nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych 
warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień 
otwarcia ofert.  

8. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w okresie od podpisania umowy do  30 sierpnia 2022r.  
9. Wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu     
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…………………………..  w formie ................................................... ( potwierdzenie wniesienia w 
załączeniu ) 

10. Zwrotu wadium proszę dokonać na konto : .................................................................................. 
11. Roboty objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sami.* 
12. Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom.* -  załącznik nr 7 do SIWZ  

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

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

.................................. 
(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie 
zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 

 
13. Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr 

.......................  niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę wykazać, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
……………………………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………… 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 
(*) 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. 1z późn. zm.).  

(**) 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). 

 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) ........................................................ 
2) ........................................................ 
3) ........................................................ 

 
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………..            
                  Miejscowość i data                                               

                                               
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  

………………………………………………………
parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw 
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej) 

 
 
 
 
 

 

 


