
 
 

 

Załącznik nr 1  

do SIWZ  

Wzór Formularza oferty 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa postępowania: 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - SOCJALNEGO 

Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ I HALĄ WARSZTATOWĄ 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ, SPÓŁKA Z O.O. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację w/w zadania 

(opublikowane w BZP, ogłoszeniu na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego), wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym 

przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej  Sp. z o.o. w postępowaniu i 

oferujemy zrealizowanie pełnego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu umowy. 

I. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 

Adres: ul. Brzegowa 2,21-500 Biała Podlaska 

Telefon: 83 343-27-95 

Konto bankowe: 14 8025 0007 0019 5009 2000 0010  

NIP:   537-24-84-178 

REGON: 060317256 

Strona internetowa: http://www.mzkbp.pl 

II. Dane dotyczące Wykonawcy(ów): 

Niniejsze oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 

Siedziba: ………………………………………………………………………………………... 

Numer tel. ………………………………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………………………………………………………...... 

REGON:………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

III. OSOBA(Y) UPRAWNIONA(E) DO KONTAKTÓW: 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 

Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia: TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – SOCJALNEGO Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ I 

HALĄ WARSZTATOWĄ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W BIAŁEJ 

PODLASKIEJ, SPÓŁKA Z O.O. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ. 

IV. DEKLARACJA WYKONAWCY 

Niniejszym oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia z załącznikami, 

wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do w/w. Przyjmujemy wskazane dokumenty bez 

zastrzeżeń. 

2. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

3. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Akceptujemy wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czas związania 

ofertą. 

5. Udzielimy gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres …………….. (min. 60 

miesięcy), oraz gwarancji na urządzenia techniczne wchodzące w skład wyposażenia na 

okres – zawarty w karcie gwarancyjnej producenta urządzenia.  

6. Udzielimy na liniowy spadek mocy początkowej modułów fotowoltaicznych na okres 

………………(min. 300 miesięcy). 

7. Oświadczam(y), że akceptuję(emy), termin płatności faktur - 30 dni od daty doręczenia do 

Zamawiającego. 

8. Rozpoczniemy wykonanie przedmiotu zamówienia z chwilą podpisania protokołu 

przekazania terenu budowy.  



 
 

9. Przedmiot umowy wykonamy do dnia ................................. (najpóźniej do 30.09.2018r.) 

10. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu* /jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za 

realizację niniejszego zamówienia oraz że Pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 21.1.4. SIWZ) 

zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu 

każdego z nas], * - niepotrzebne skreślić 

11. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

12. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty stanowiące załącznik do niniejszej oferty są 

kompletne i zgodne z prawdą. 

 
V. CENA OFERTY 

Przystępując do udziału w postępowaniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z wymogami SIWZ za ryczałtową cenę: 

 

WARTOŚĆ NETTO - CYFROWO:  

SŁOWNIE:  

WYSOKOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW 
I USŁUG VAT: 

 

SŁOWNIE:  

WARTOŚĆ BRUTTO - CYFROWO:  

SŁOWNIE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. CENY SZCZEGÓŁOWE   

Wykaz szczegółowych wartości poszczególnych zakresów prac i wyposażenia. 

 Cenna Netto Cena Brutto 

Kosztorys budynku 

administracyjno- socjalnego* 

  

Kosztorys budynku warsztatu*   

Kosztorys sanitarny*   

Kosztorys elektryczny.*   

Kosztorys fotowoltaiki*   

Kosztorys systemu zarządzania 

energią.* 

  

Kosztorys i opis techniczny 

wybranych urządzeń * 

  

   

   

   

*W dalszej części oferty dołączone wypełnione załączniki kosztorysów. 

 
VII. OKRES GWARANCJI 
 

L.p. 
PRZEDMIOT 
GWARANCJI 

OKRES GWARANCJI 

Wykonawca proponuje/zaznacza 

jeden okres gwarancji: a lub b  

oraz c lub d (wstawiając „TAK” w 

odpowiedniej kolumnie) 

Oferuję 

a 
 

Roboty budowlane. 
 

60 miesięcy (minimalny)  

72 miesiące  

 

W prawej kolumnie (białe pole) należy wpisać TAK w odpowiednim wierszu zależnie od 

okresu gwarancji, jaki oferuje Wykonawca. Pozostałe pola odznaczyć kreską (-). 
 
VIII. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: 

1) .................................................................................................................................   

2) .................................................................................................................................   

3 ) ..........................................................................................................................................  

4 ) ..........................................................................................................................................  



 
 

5 ) ..........................................................................................................................................  

6 ) ..........................................................................................................................................  

7 ) ..........................................................................................................................................  

8 ) ..........................................................................................................................................  

 

 
 
Na …. ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
IX. Na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / 
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *] 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

 
X. nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia * 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom *] : 

 

L.p. Nazwa części zamówienia 

a)  

b)  

* niepotrzebne skreślić !!!! 
 
 
 

Podpisano:………………………………………………… 
Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) 

 
 
 
Miejscowość .............................................................. dnia ...................................................  


