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FORMULARZ OFERTY 

 
 

Ja niżej podpisany, 
 

imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę 
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, tj.: 

Pełna nazwa 
 

Adres 
 

Telefon 
 

NIP 
 

E-mail 
 

 
odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: 

 

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I 
BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę 
brutto w kwocie 

zł  

Oferuję, że udzielę gwarancji na okres 
(nie mniej niż 36 m-cy) 

m-cy  

 

Ponadto Wykonawca oświadcza, że: 

1) oferuje realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie 

oraz specyfikacji warunków zamówienia; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego; 
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3) zapoznał się z warunkami umowy i nie wnosi w stosunku do nich żadnych 

uwag, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy podpisze on umowę na 

warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie 

zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż przed upływem 

okresu związania ofertą; 

4) wadium w kwocie __________ zł zostało wniesione w formie 

_______________________; nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma 

zwrócić wadium w przypadkach określonych w ustawie 

______________________________________________________; 

5) przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje siłami własnymi* / z pomocą  

podwykonawców*, którym powierzy do wykonania następujące części 

zamówienia: 

Lp. 

Część zamówienia, której 
realizację Wykonawca 

zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

Wartość lub 
procentowa część 
zamówienia, której 

wykonanie 
Wykonawca 

zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

Nazwa (firma) 
podwykonawcy 

 
 
 
 

  

 

6) nazwy (firm) podwykonawców (w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na 

ich zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu): 

a) __________ 

b) __________ 

 

 

UWAGA: Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 


