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Załącznik nr 1 do siwz 
………………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA CENOWA  
 
Działając w imieniu i na rzecz : 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

REGON ……………………………………… Nr NIP ……………………………………………… 

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………… 

nr telefonu: …………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę budynku szkolnych 
warsztatów kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
- w formule zaprojektuj i wybuduj” składam(y) niniejszą ofertę: 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

określonych w siwz: 

za cenę umowną brutto:…………………………………zł (słownie: ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… złotych), 

 w tym: wartość netto: …………………………………… zł(słownie: ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… złotych), 

podatek VAT: ……………………………………………… zł (słownie: …………………………… 

………………………………………………………………………………………………… złotych), 
2. Oświadczam(y), że zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 

Akceptuję(my), w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego 
zamówienia, wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ. 

3. Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ i jej modyfikacji. 

4. Powyższa cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie 
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego 
i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od Towarów i usług oraz 
akcyzowy. 

5. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z terminem określonym 
w SIWZ. 

6. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

7. Oświadczam(y), że akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) 
i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym 
przez zamawiającego. 

8. Oferujemy udzielenie rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. 
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9. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w SIWZ 
w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, czyli …………………………… zł, słownie 
…………………………………………………………………………………………zł: w formie: 
………………………………….., najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

10. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym wskazujemy: ………………… 
……………………… tel. ………………………, e-mail ………………………………………… 

11. Wadium w kwocie …………………………..PLN zostało uiszczone w dniu ………………… 
w formie ………………………………………………………… 

12. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …… do …… 
Stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4.. Pozostałe strony niniejszej oferty oraz załączników do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
Ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Na ofertę składają się: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 
 
 
 
 
………………………, dn. ………………… 
 

 
 

………………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy) 


