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 Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy  

Nazwa:..................................................................................................................................  

Siedziba:...............................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej: ................................................  

Numer telefonu (**) ..................................... Numer faksu (**) .............................................  

Numer REGON ............................................. Numer NIP.....................................................  

2. Dane dotyczące Zamawiającego  

Wodociągi Ustka Sp. z o. o.  

ul. Ogrodowa 14  

76-270 Ustka 

NIP: 839-000-82-31 

3. Zobowiązania Wykonawcy  

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w formie przetargu nieograniczonego 

dotyczącego realizacji robót budowlanych polegających pn.:  

„Dostawa i montaż elektronicznej wagi samochodowej wraz z wykonaniem pomostu 

stalowego, dwóch najazdów betonowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na 

terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Ogrodowej 14 w Ustce (działka nr 986/1, obręb 

ewidencyjny Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka)” 

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia za cenę:  

Cena netto:…………………………………………………zł.  

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

Stawka Podatku VAT………..%  

wartość podatku VAT…….………………………….……………zł.  

Cena ofertowa 

brutto……………………………………………………………………………….. 

(słownie:…………………………………………………………………...…………….......),  

4. Oświadczam(y), że:  

Wykonam(y) zamówienie w terminie od dnia 15 sierpnia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.  

Termin wskazany powyżej jest zgodny z terminem wskazanym w Załączniku nr 5 - Projekcie 

umowy.  

Okres gwarancji /wyrażony w liczbie miesięcy – 48 m-cy.  

Okres rękojmi/ wyrażony w liczbie miesięcy – 60 m-cy 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym  
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Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy:  

…................................................................................................................................................... 

tel. kontaktowy, faks: ................................. 

zakres odpowiedzialności ……………………………….. 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej  

Nazwisko, imię ........................................................ 

Stanowisko ...............................................................  

Telefon........................................................................ 

Fax.........................................................................  

Zakres*:  

- do reprezentowania w postępowaniu  

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

- do zawarcia umowy  

7. Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz 

z Załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje 

do przygotowania oferty.  

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

3. Wadium w kwocie ………...…… zostało wniesione w dniu ….........…….……w formie 

/formach: 

….……………...……………….….…….......................…….….………….….………….…. 

 

4. Bank i numer konta: 

…………..………………………………………………..........……………..…………………. 

……………................................................................................................................................... 

5. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagania stawiane 

Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Dokumenty  

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

1. ......................................................................................,  

2. .......................................................................................,  

3. .......................................................................................,  

4. .......................................................................................,  

5. .......................................................................................,  

6. .......................................................................................,  
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7. ………………………………………….…………….., 

8. ………………………………………….…………......,  

9. Zastrzeżenie Wykonawcy  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:  

 

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

  

10. Inne informacje Wykonawcy  

 

………………………………………………………………...............…………………………  

 

Data .....................................                                                             ............................................  

                                                                                                                (Podpis Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 


