
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Formularz Ofertowy 
 

dla zadania pn: 

„Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 

3 Maja i Katowickiej w Chorzowie” 
 

I. Nazwa i adres Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 
 

II. Data sporządzenia oferty 
 

 
 

III. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: 

„Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic 3 Maja i Katowickiej w Chorzowie” 

oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o dokumentację projektową i z 

uwzględnieniem wymagań zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych za cenę 

ryczałtową: 
 

Cena netto 
Kwota 

podatku VAT 
Cena brutto 

   

 

Cena oferty ogółem: 

netto: …………………………………... 

(słownie:...............................................................................................................................................) 

kwota podatku VAT: ……………………..….. 

(słownie:...............................................................................................................................................) 

brutto: …………………….…………… 

(słownie:...............................................................................................................................................) 
 

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

V. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „wzór 

umowy” akceptujemy bez zastrzeżeń. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji 

niniejszego zamówienia publicznego – zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym. 

VI. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania 

ofert. 

VII. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem: 

 zrealizujemy siłami własnymi* 

 przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy(ów)*: 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

  

  

 

W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach, którego polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp: 

 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

  

  

 

VIII. Okres gwarancji w miesiącach: 

na wykonane roboty budowlane, materiały służące realizacji zamówienia: (nie mniej niż 

36 miesięcy) …………… miesięcy 

Okres rękojmi za wady Przedmiotu umowy ulega wydłużeniu na wskazany przez 

Wykonawcę okres gwarancji. 
 

IX. Czas realizacji zadania. 

Wykonawca zrealizuje zadnie nie później niż do dnia …………………. . 

 

X. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy. 

Kierownik budowy posiada doświadczenie polegające na kierowaniu budową lub nadzorze ….. 

(podać ilość) remontu(ów) przejścia podziemnego, w zakresie którego wykonano następujące 

prace: remont schodów, remont ścian wewnętrznych, wykonanie konstrukcji stalowej 

zadaszenia schodów zejściowych, wykonanie zadaszenia, montaż windy lub platformy dla 

niepełnosprawnych, remont odwodnienia, przebudowa instalacji elektrycznej, montaż 

oświetlenia. 

 

XI. Oświadczam/y, że (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem) 

 wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie przepisami o podatku od towarów i usług*. 

 wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*. Powyższy obowiązek 

podatkowy będzie dotyczył …………….
1
 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość 

netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………....
2
 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
2  wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 



XII. Informuję, że składam/y ofertę jako (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem): 
 

Mikroprzedsiębiorstwo 

 

mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny 

obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO; 

Małe przedsiębiorstwo 

 

małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny 

obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO; 

Średnie przedsiębiorstwo 

 
 

średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans 

roczny nie przekracza 43 milionów EURO. 

 

Liczba stron............... 

 

 

 

.......................................................   .............................................................. 
podpisy członków Komisji Przetargowej   podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę 
 


