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F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y 

 
My, niŜej podpisani  .......................................................................................................................................... 

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

działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................... 

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

- numer podstawowego konta bankowego................................................................................................... 

- nr telefonu i faksu ...................................................................................................................................  

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie wielobranŜowej dokumentacji 
projektowej na wykonanie remontu budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 
(spr nr 157/Cam/07/UM) składam(y) niniejszą ofertę. 
 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie 
wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz, Ŝe zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
SIWZ. 
 
Oświadczamy, Ŝe dokumentację techniczną wykonamy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 207 
z 2003 r) oraz Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (...) (Dz.U. Nr 2002 z 
2004 r poz. 2072) 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ za cenę: 

............................. zł netto, słownie: ........................................................................................... zł. 

................................. zł. brutto,  słownie:  ..................................................................................................  zł. 

w tym naleŜny podatek VAT  ........ %, 

Oferujemy pełnienie nadzoru autorskiego za jeden pobyt na budowie w trakcie realizacji robót 
określony zgodnie z zasadami § 8 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ): 
 
............................. zł netto, słownie: ........................................................................................... zł. 

................................. zł. brutto,  słownie:  ..................................................................................................  zł 

w tym naleŜny podatek VAT  ........ %, 

 

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z § 3 ust. 3 projektu umowy .  
 

Przyjmujemy z asady płatności określone w § 9 ust. 1  projektu umowy . 
 
 
 
............................., dn. .......................                       ........................................................................................................ 
                                                                                                         (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
 
 

 
 
 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  
 

Niniejszym oświadczamy, Ŝe informacje zawarte na stronach oferty od nr ....... do nr ....... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

Oświadczamy, Ŝe następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy 
(om):.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1)   .............................................................. 
 
2) .............................................................. 
 
3) .............................................................. 

 
4) .............................................................. 
 
 

 
 
 
 
............................., dn. .......................                       ........................................................................................................ 

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
 


