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 Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
Zamówienie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej 

Górze” 
 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:  POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-05 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 110 A 
65-120 Zielona Góra 
Rzeczpospolita Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:     

 l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią 

Zapytania ofertowego,  
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi 

......................................... PLN (słownie: ..................................... PLN), w tym 
należny podatek VAT................... PLN (słownie: ……………..…… PLN) 
cena bez podatku VAT - ……................................ PLN (słownie: 
……………………………............. PLN), 

4) termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Jest 
to Czas na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. Warunków Kontraktowych 
FIDIC, 

5) udzielamy Zamawiającemu gwarancji ……… lat od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót, 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, bieg terminu związania ofertą  
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,  

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II 
Zapytania ofertowego, 
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8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie 
z treścią pkt. 12.2. Zapytania ofertowego, 

9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenia zamówienia]1,  

10)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

11)  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
/ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 
innym uczestnikom postępowania2: 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

    
 

12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom]3:  

 

l.p. 
Nazwa części zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

 

a)    
 
 

13)  podaję(emy) nazwę (firmę) podwykonawcy/ów, na których zasoby 
powołuję(emy) się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

 

l.p. 
Nazwa zasobów Nazwa (firma) podmiotu, na zasoby 

którego powołuje się Wykonawca 
 

a)    

 
 

5. PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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