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_____________________________ 
Pieczęć wykonawcy/ wykonawców 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, 
tel. 32 / 476 37 36, e-mail: tbsdaszek@tbsdaszek.pl 
 
NAZWA ZAMÓWIENIA: 

Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami 
wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w 
Jastrzębiu Zdroju – Etap I 
 
WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE * / ** 
 

Nazwa firmy*: .................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................ 

Regon: ........................................................................................................... 

NIP: ................................................................................................................ 

nr rachunku bankowego: ................................................................................  

tel.: ............................................................................................................ 

e-mail: ............................................................................................................ 

Jesteśmy /  nie jesteśmy płatnikiem podatku Vat* 
 
Nazwa firmy*: .................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................ 

Regon: ........................................................................................................... 

NIP: ................................................................................................................ 

nr rachunku bankowego: ................................................................................  

tel.: ............................................................................................................ 

e-mail: ............................................................................................................ 

Jesteśmy /  nie jesteśmy płatnikiem podatku Vat* 
* - niepotrzebne skreślić 

** - ewentualnie dodać wykonawcę 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia w BZP nr __________, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz 
na jego stronie internetowej o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w zakresie: 
„Budowy dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami 
wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w 
Jastrzębiu Zdroju – Etap I”. 

2. Oferuję niniejszym wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP/3/2018 z dnia 19.03.2018 r., zgodnie z zesta-
wieniem planowanych nakładów (załącznik nr 7do SIWZ) oraz kosztorysami ofertowymi za cenę: 
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KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO: _______________________ 

Podatek VAT _______________________ 

RAZEM KOSZT INWESTYCJI BRUTTO _______________________ 

(słownie zł brutto: ................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................) 

3. Udzielam gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres: …..… lat (nie mniej niż 3 i 
nie więcej niż 5 lat), liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

4. Oświadczam, że dla sporządzenia oferty dysponowałem kompletną Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia nr ZP/3/2018 z dnia 19.03.2018 r., w pełni akceptuję warunki w niej zawarte i nie wnoszę do 
niej uwag i zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem rzeczowym zamówienia, posiadam pełną wiedzę niezbędną 
do sporządzenia ważnej oferty, 

6. Oświadczam, że akceptuję warunki załączonego do SIWZ nr ZP/3/2018 z dnia 19.03.2018 r. wzoru 
umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na ustalonych 
w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że zamówienie realizować będę zgodnie ze złożoną ofertą i SIWZ w terminie: do 
_____ miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 15 miesięcy) od dnia zawarcia umowy. 

8. Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, dlatego poniżej 
wskazuję nazwę usług, których świadczenie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego, oraz wykazuję ich wartość bez kwoty podatku: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(wypełnić tylko w przypadku opisanym powyżej). 

9. Wskazuję poniżej części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, oraz 
podaję firmy tych podwykonawców (nazwę oraz adres siedziby): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(wypełniać, tylko w przypadku opisanym powyżej; określenie części zamówienia winno zostać jedno-
znacznie przedstawione w oparciu o rodzaje robót opisane w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ (kolumna – 
opis nakładów - zestawienia planowanych nakładów). 

10. Akceptuję określone w SIWZ warunki płatności z tytułu realizacji zamówienia, które określone zostały we 
wzorze umowy. 

11. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu  
składania ofert. 

12. Jeżeli niniejsza oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto w następującej/ych formie/ach __________ 
______________ najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

13. Dane do korespondencji: 

Adres: _______________ 

Numer telefonu: ________________  

e-mail: _______________________ 

14. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ____ do 
____stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

15. Oferta została złożona na ____ zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty w kolejności jak niżej są: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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...................................................                                                ................................................... 
miejscowość, data      podpis 

 (Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 


