
Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Wykonawca:  

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

………………………………………………………………………………………………....  
(pełna nazwa/firma, adres) 

Tel. ....................................................                       Fax. ....................................................  

REGON .............................................                      NIP ....................................................  

E-mail kontaktowy.....................................  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 22.08.2017r, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku warsztatów 

szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap I” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących 

warunkach cenowych: 

Wartość netto zamówienia wynosi ..................................................................................... zł  

Słownie netto:...................................................................................................................... zł  

Podatek VAT ............% Wartość: ...................................................................................... zł  

Słownie:...............................................................................................................................zł  

Cena brutto zamówienia wynosi: ................................................................................... zł  

Słownie brutto: ................................................................................................................... zł  

Okres rękojmi i gwarancji....................................... miesięcy 

Termin wykonania: 30 listopad 2017r 

Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek VAT.  

W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* 

prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić)  

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego 

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

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ...................................... zł  

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                                        

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.  



Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

.....................................................................................................................................................  
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy –stanowiące Załącznik Nr 8 do niniejszej 

SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach 

umowy.  

Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale* Podwykonawców (* niepotrzebne skreślić)  

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:  

Zakres: .....................................................................................................  

Nazwa podwykonawcy ................................................................................................................ 

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

Oświadczam, iż jestem/śmy:  
 mikroprzedsiębiorcą tzn. w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  

1) zatrudniałem średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  

2) osiągnąłem roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

 małym przedsiębiorcą tzn. w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  

1) zatrudniałem średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz  

2) osiągnąłem roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

  średnim przedsiębiorcą tzn. w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  

1) zatrudniałem średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz  

2) osiągnąłem roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.  

 nie dotyczy  

 

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są: 

- Kosztorys ofertowy  

-.............................................................................................................  

-...............................................................................................................  

-…………………………………………………………………………  

Ofertę niniejszą składamy na ........ kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach 

 

.............................., dnia .................... r. 

       (miejscowość)                                                                                                       ................................................  
                                                                                                                        (podpis i pieczęć)    


