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Załącznik nr II  
 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

 (adres Spółki)  
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 
JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAM/ SKLADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu i 
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJĘ/ OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 
brutto:.............................PLN.(słownie 
brutto:...............................................................................................................................). 

4. Na wykonane prace udzielamy ……………. (słownie: 
………………………………………………………)  letniej gwarancji. 

5. ZOBOWIĄZUJĘ/ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w 
terminie do  …………………… od dnia zawarcia umowy. 

6. AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w 
Warunkach Przetargu. 

7. UWAŻAM/ UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
Warunkach Przetargu, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu otwarcia ofert. Na 
potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ………………. PLN w formie 
gotówki.  
Wadium należy zwrócić na konto nr 
………………………………………………………………………………………………………..
w banku ……………………………………………………………………………………………..  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ ZREALIZUJEMY sami/ z udziałem podwykonawców.  
9. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla 

potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący:.......................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
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(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, 
określonymi w Warunkach Przetargu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 
Warunkach Przetargu , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na adres: 
............................................................................................................................................. 

12. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na.............. stronach. 
 
 
 

................................................. dnia ......... ..............................  2010 r. 
 
 
 

...................................................... 
(podpis Wykonawcy) 

 
 


