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 OFERTA PRZETARGOWA  
Zamawiający : Gmina Pęcław  

Ofertę przetargową składa:  

Nazwa i adres wykonawcy : ____________________________________________________________________  

 
________________________________________________________________________________________________________  

(adres) 

Tel/fax______________________________________________ e-mail ____________________________________________  

 

REGON______________________________ NIP ___________________________________  

 

nazwa podstawowego banku, nr konta:_____________________________-______________________________  

W związku z ogłoszeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie 

„Utworzenie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w miejscowości 

Białołęka,.”  

 

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę 

brutto: ___________________________________________PLN,  

słownie ____________________________________________________________________,  

w tym podatek VAT _______%, tj. ______________________________________________zł,  

 

Kalkulację cenową zawiera kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr _____ do niniejszej oferty.  

1) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ___________________________ .  

2) Na wykonane zamówienie udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres ____ miesięcy - licząc od dnia 

protokolarnego końcowego odbioru zadania.  

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z projektem 

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;  

4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

5) Wadium o wartości ______________________ wnieśliśmy w dniu _____________________ w formie 

______________________________________________(kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty)  

6) Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować z udziałem/bez udziału Podwykonawców.  

7) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez zamawiającego.  
 

________________________________________________________________________________________________  
*niepotrzebne skreślić 2  

 



 
 

8) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do: wniesienia najpóźniej w 
dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. o  

wartości ___________________________________________________________________________zł,  

słownie __________________________________________________________________ zł,  

w formie _____________________________________________________________________  

9) Oferta została złożona na ___stronach, kolejno ponumerowanych od nr ___ do nr ___ (wraz z załącznikami)  

10) Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu.  

11) Nazwisko i imię: __________________________________________________________  

 

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:  

________________________________________________________________________  
Uwaga: pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę dołączyć do oferty.  

 

 

 

Miejscowość i data: ____________________________  
_________________________________________________________  

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania firmy  

 

 

 

 

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:  
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)  

1. ________________________________________________ str. _______  

2. ________________________________________________ str. _______  

3. ________________________________________________ str. _______  

4. ________________________________________________ str. _______  

5. ________________________________________________ str. _______  

6. ________________________________________________ str. _______  

 


