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D-213-1/18                                                                                       Załącznik nr 2 do SIWZ  

……………………..……….                                                                                                                          
                 (miejscowość i data)  

FORMULARZ OFERTY  

Wykonawca: ………………………………  

Siedziba:……………………………..…..…  

Tel………….……………………………….                      

Adres e-mail:. ………………………………  

 Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Robotę budowlaną 

polegającą na remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym remontu 5 łazienek wraz  

z przystosowaniem jednej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, instalacji hydrantowej, instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 

 

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ.  

  

I.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ:  

1)  za cenę:  

 netto*)………………………………….....…………………….……………………zł   

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

brutto**)……………………….……………………………………………………..…zł  

(słownie zł:...........................................................................................................................);  

w tym VAT ……………………….. zł.  

Tabela elementów scalonych:  

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 REMONT INSTALACJI WOD-KAN I HYDRANTOWEJ – 

ROBOTY BR. BUDOWLANEJ 

  

2 REMONT INSTALACJI WOD-KAN I HYDRANTOWEJ – 

ROBOTY BR. SANITARNEJ 

  

3 REMONT INSTALACJI WOD-KAN I HYDRANTOWEJ – 

ROBOTY BR. ELEKTRYCZNEJ 
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4 REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – 

ROBOTY BR. SANITARNEJ 

  

5 ROZBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA POTRZEBY C.W.U – 

ROBOTY BR. SANITARNEJ 

  

6 ROZBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA POTRZEBY C.W.U – 

ROBOTY BR. ELEKTRYCZNEJ 

  

7 INSTALACJA PRZYZYWOWA 

 

  

8 MONTAŻ ARMATURY WANDALOODPORNEJ   

9 OPRAWY OŚWIETLENIOWE W TOALECIE DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

  

 SUMA POZ. (1+2+3+4+5+6+7+8+9)   

 

*) W pozycji cena netto należy wpisać łączną wartość netto pozycji 1-9 powyższej tabeli elementów 

scalonych.  
**) W pozycji cena brutto należy wpisać łączną wartość brutto pozycji 1-9  powyższej tabeli elementów 

scalonych.  

2) w terminie nie dłuższym niż: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;  

3) z okresem gwarancji: ……………. miesięcy.  

  

II.  Oświadczamy, że:  

1. powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego opisanego w SIWZ oraz w szczególności w Załączniku Nr 1  do SIWZ z 

uwzględnieniem czasu jego wykonania i okresu gwarancji,  

2. akceptuję/my warunki płatności znajdujące się we wzorze umowy,  

3. oferuję/my przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi przez  

Zamawiającego w SIWZ,  

4. zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń  oraz 

uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  

5. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako 

termin składania ofert,  

6. zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) zostały przeze 

mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty  do 

zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego,  

7. oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny  na 

dzień otwarcia ofert,  

8. wadium zostało wniesione w dniu ………..………w formie……………………………….  
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       W przypadku zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu, należy je zwrócić na numer rachunku 

bankowego:  

     ………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

III. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), chyba że stanowią załącznik do oferty:  

  

Nazwa oświadczenia lub 

dokumentu  

Adres strony internetowej, na której oświadczenie lub 

dokument dostępny jest w formie elektronicznej, 

wydający go urząd lub organ / dokładne dane  

rejestracyjne dokumentacji lub numer i nazwa  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył  

oświadczenia lub dokumenty  

    

    

    

  

Załącznikami* do niniejszej Oferty są:  

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,   

2. Dowód wniesienia wadium,  

3. Pełnomocnictwo/odpis KRS na potwierdzenie uprawnienia podpisania oferty,  

4. …………………  

  

………………………, dnia………………..……………..……………………………………  
            (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania                                

        Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)  

   

  

* Załączenie do oferty dokumentów innych niż żądane przez Zamawiającego na tym etapie, oznacza dla Zamawiającego możliwość ich 

wykorzystania zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  


