
Formularz oferty                                                                                                   Załącznik nr 1 do oferty 
 

 
Data sporządzenia oferty ………………………….. 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy oferenta)            
        
REGON .............................................. 

NIP......................................................  

tel./fax ………………………………….. 

 
Gmina Miasta Radomia 

Biuro Zamówie ń Publicznych 
ul. Jana Kili ńskiego 30 

26-610 Radom 
 

 

Oferta  

 W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 206.000 euro na sporządzenie 
dokumentacji tj. inwentaryzacji powykonawczej architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami, znak 
BZP.PS.341 – 491,494,499,500/08. 
 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III SIWZ zgodnie  

z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach przedstawionych  
w projekcie umowy, za wynagrodzeniem na kwotę: 
� Dla części pierwszej zamówienia *)  

 …………..….. PLN netto  (słownie: ………………………………………………………... złotych),  

 plus podatek VAT ….... %,  

 co daje …………….. brutto  (słownie: ……..................................................................... złotych) 

� Dla części drugiej zamówienia *)  

 …………..….. PLN netto  (słownie: ………………………………………………………... złotych),  

 plus podatek VAT ….... %,  

 co daje …………….. brutto  (słownie: ……..................................................................... złotych) 

� Dla części trzeciej zamówienia *)  

 …………..….. PLN netto  (słownie: ………………….……………………………………... złotych),  

 plus podatek VAT ….... %,  

 co daje …………….. brutto  (słownie: ……..................................................................... złotych) 

� Dla części czwartej zamówienia *)  

 …………..….. PLN netto  (słownie: ………………….……………………………………... złotych),  

 plus podatek VAT ….... %,  

 co daje …………….. brutto  (słownie: ……..................................................................... złotych) 

2. UwaŜam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

3. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie 



wskazanym przez zamawiającego. 
4. Powierzamy/nie powierzamy*) podwykonawcom wykonanie następującego zakresu pracy: 

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

5. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), Ŝe mogę/moŜemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 
1655) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby 
nie były one udostępniane podmiotom innym niŜ zamawiający. 

6. Oświadczam (-y), Ŝe jesteśmy / nie jesteśmy *) płatnikiem podatku VAT. 

7. Wadium w kwocie:  
Dla części pierwszej zamówienia *)  
1 000,- zł zostało uiszczone w dniu ……………… w formie ……………………………. …... 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.  
Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: …..........………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dla części drugiej zamówienia *)  
1 000,- zł zostało uiszczone w dniu ……………… w formie ……………………………. …... 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.  
Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: .………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dla części trzeciej zamówienia *)  
1 000,- zł zostało uiszczone w dniu ……………… w formie ……………………………. …... 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.  
Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: …………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dla części czwartej zamówienia *)  
1 000,- zł zostało uiszczone w dniu ……………… w formie ……………………………. …... 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.  
Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: …………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

*)  niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data    .........................................................                                    ............................................................... 

       (Podpis osoby/osób uprawnionych) 
 


