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Załącznik nr 1 do SIWZ 
DPSJ.KG.252.1.2013                (zawiera trzy strony) 
                   
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w 
Jarogniewicach” 

 
I.  Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ........................................................................................................................................... 

Siedziba ........................................................................................................................................ 

Nr telefonu/faksu .......................................................................................................................... 

NIP ............................................................................................................................................... 

REGON ........................................................................................................................................ 

E-mail ........................................................................................................................................... 

 

II.  Dane dotyczące Zamawiającego: 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 

Jarogniewice, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń 

Nr telefonu: (061) 28 27-027 lub 28 27-011 

Nr faksu: 061 28 26-110  

e-mail: pomoc@dps.jarogniewice.pl      

 

III.  Zobowiązanie Wykonawcy: 

1. W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla 

Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”, zobowiązuję się wykonać zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący 

sposób: 

Cena ofertowa netto ..........................................................................................  zł 

Słownie .............................................................................................................  zł 

Podatek VAT ....................................................................................................  zł 

Cena ofertowa brutto ........................................................................................  zł 

Słownie .............................................................................................................  zł 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do 30.09.2013 r. 
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IV.  Oświadczenie Wykonawcy: 

1. Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam 

warunki dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie powyższego 

zamówienia. 

2.  Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mojej firmy z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy p.z.p. 

3. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję:  *( niepotrzebne skreślić) 

1) siłami własnymi* 

2) polegając na zasobach innych podmiotów (podwykonawców) na zasadach 

określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą 

brały udział w realizacji zamówienia w zakresie:* 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem 

informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że dołączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 7) został przeze mnie 

zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy 

na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

ostatecznego terminu składania ofert. 

7. Oświadczam, że cena ofertowa brutto podana w pkt III 1. niniejszego formularza zawiera 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 
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8. Oświadczam, że po otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub 

drogą elektroniczną potwierdzę fakt otrzymania tego dokumentu w tym samym dniu (w 

formie faksu lub drogą elektroniczną). 

9. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto mojej oferty zostanie 

wniesione przed podpisaniem umowy. 

 

Wadium w wysokości 5 000,00 zł wnoszę w formie ................................................................ 

 

Bank i nr konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu: 

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

 

 

 

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………… 

(Miejscowość i data)      (Czytelny podpis i pieczątki  
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
    


