
Załącznik Nr 1 do SIWZ  

                              Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY  
  

  

Imię i nazwisko i/lub nazwa  

(firma) wykonawcy  

  

  

  

  

Adres wykonawcy:  

  

  

  

Kod, miejscowość, województwo, kraj    

_______________________________________________________________________________  

  

  

  

ulica, nr domu, nr lokalu   

________________________________________________________________________________  

  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

URL: http://  E-mail:  

Organ rejestrowy:  Rejestr nr:  

NIP Nr:  REGON Nr:  

Bank:  Nr rachunku:  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na Zawarcie umowy ramowej na realizację robót 

budowlanych w ramach przetargu nieograniczonego oferujemy przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy GBL.26.2.2015  , zwaną dalej „SIWZ”, a w 

szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym rozdziale III SIWZ:  

Baza kosztowo – cenowa przyjęta do 

kosztorysowania zamówienia – Zamówień  

Szczegółowych:  

a) kosztorysowa stawka robocizny [ R ] 

wyrażona jako dodatnia liczba całkowita do 

dwóch miejsc po przecinku 

_________________________  

b) wartość współczynnika zmniejszającego 

wartość średnią wskaźnika kosztów narzutu 

kosztów pośrednich [ Kp ] od (R, S) 

opublikowanego w zeszytach  

SEKOCENBUD właściwego dla okresu, w 

którym ustalane będzie wynagrodzenie za 

wykonanie danego Zamówienia 

Szczegółowego (wysokość wskaźnika 

wyrażona jako dodatnia liczba całkowita od  

0% do 100%)   

__________________________________  

c) wartość współczynnika zmniejszającego 

wartość średnią wskaźnika kosztów narzutu 

zysku [ Z ] od (R, S) opublikowanego w 

zeszytach SEKOCENBUD właściwego dla 

okresu, w którym ustalane będzie 

wynagrodzenie za wykonanie danego  

Zamówienia Szczegółowego (wysokość 

wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba 

całkowita od 0% do 100%)   

 ____________________________________ d) 

wartość współczynnika zmniejszającego 

wartość średnią wskaźnika kosztów zakupu 

materiałów [Kz] od M opublikowanego w 

zeszytach SEKOCENBUD właściwego dla 

okresu, w którym ustalane będzie 

wynagrodzenie za wykonanie danego  

Zamówienia szczegółowego (wysokość 

wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba 

całkowita od 0% do 100%)  

____________________________________  

e)   ceny materiałów [ M ] oraz kosztorysowa 

stawka pracy sprzętu [ S ]  

    

  

  

  

............... zł / r-g  

   

 ____________________________________________  

  

  

  

  

  

.............. %  

    

  

  

 ___________________________________________  

  

  

  

  

  

.............. %  

  

  

  

   ___________________________________________  

  

  

  

  

................ %  

   

   

  

  

 ___________________________________________ 

wg aktualnych średnich cen opublikowanych  w 

zeszytach SEKOCENBUD właściwych dla okresu 

rozliczeniowego lub cen producenta (sprzedawcy) 

obowiązujących w okresie rozliczeniowym  

  

  



  

1. Zamierzam/ nie zamierzam* powierzyć część zamówienia określoną w rozdziale III ust. 1 SIWZ 

podwykonawcy:  

1.1. Jeżeli wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, a 

zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom (zgodnie z rozdziałem III ust. 8 pkt  

 2) SIWZ):    …………………………………………………………………………………  
                                            (nazwa powierzonej/ych części zamówienia)  

2. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp (zgodnie z rozdziałem 

VI ust. 1 pkt 4) – 5) SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (zgodnie 

z rozdziałem III ust. 8 pkt 3) SIWZ):    

…………………………………………………………………………………………  
                   (nazwa powierzonej/ych części zamówienia i nazwa podmiotów realizujące części)  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

1. Zapewniamy wykonanie zamówienia zgodnie z terminem i wzorem umowy określonym w SIWZ.  

2. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.  

3. Akceptujemy wzór umowy (wg Załącznika Nr 8 i Załącznika Nr 9 do SIWZ)  

4. Czujemy się związani ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ.  

5. Załącznikami do naszej niniejszej oferty są:  

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

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

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

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

…………………………………………………………  

6. Oferta została złożona na ……….  ponumerowanych stronach.  

7. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o 

zwracanie się do:  

      ………………………………., tel. ………………., faks ………………., e-mail ………….…….. .  

(W przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie 

się do osoby / osób podpisującej ofertę).  

  

  

  

…………………, dnia …….......2015 r.   
     Miejscowość         
  

      …………………………….………………………….  
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy 

(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka  z imieniem i 

nazwiskiem)  

 *Niepotrzebne skreślić  


