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Załącznik nr 1

….......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy….................................................................................................................

Siedziba….....................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
…...................................................................................................................................................
tel./fax…............................................................ e-mail….............................................................
Regon. …..........................................................NIP…..................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Rozbudowa ścieżek
rowerowych na terenie miasta Będzina: wyznaczenie dróg rowerowych wraz z oznakowaniem
w ramach projektu "Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie – etap I” oferuję wykonanie
wyżej wymienionego zadania na warunkach określonych

w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia za cenę ryczałtową:

brutto.......................................... zł

Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie następujących towarów/usług: ……………………………………………....................
................................................................................................................................................................

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: …………………………………
(Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie
pozostawić niewypełnione)

Oferuję okres gwarancji wynoszący …………...….. miesięcy (wpisać odpowiednio nie mniej
niż 36 miesięcy).
Oferuję karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości
…………...% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku
do terminu wykonania przedmiotu umowy (wpisać odpowiednio 0,1 %, 0,2% lub 0,3%).

Rodzaj Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1829 z późn. zm.) jakim jest Wykonawca (zaznaczyć
właściwą opcję, w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić
dla każdego podmiotu osobno)

⃞ Mikroprzedsiębiorca
⃞ Mały przedsiębiorca
⃞ Średni przedsiębiorca
⃞ Inny niż mikro, mały i średni

przedsiębiorca

Termin realizacji zamówienia: zgodnie ze SIWZ.
Warunki płatności zgodne ze wzorem umowy.
Niniejszym oświadczam, że:
- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję
go bez zastrzeżeń;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania
ofert.
Niżej podane części zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
(Wykonawca

wskazuje

części

zamówienia,

których

wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcom i podaje firmy podwykonawców):
- …………………………………………………
.....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

