
                                                                                                                                                    Zał. nr 10 do SIWZ    

                                                                                                 na wykonanie „Budowy placu egzaminacyjnego dla                     

                                                                                kategorii „A” wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi” 

 

 
           

…………………………......... 
           /pieczęć Wykonawcy/ 

 
……………………........……. 
            /miejscowość i data/  

 

 

 

Formularz ofertowy 
 

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

 

…………………………………………………………….……………………………………………... 
/imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko/ 

 

działającej w imieniu i na rzecz ……………………….………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………….……………... 
/nazwa i adres firmy/  

 

……………………….…………………………………………………………………………………...                       
/nr tel., adres e-mail, strona www/ 

 

…………………………………………………………………………………………….……………... 
/NIP/         /REGON/   /KRS/ 

 

 

 

odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone z Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……………………  

 

pod nr ……………..…………...  zgłaszam(-y)  przystąpienie  do przetargu nieograniczonego pn. „Budowa  

 

placu  egzaminacyjnego  dla  kategorii  „A” wraz  z  robotami budowlanymi towarzyszącymi” na działkach 

1798/1, 1799/17, 1799/18, 1799/19, 1799/20 i 1799/25 (obr. 216 w Rzeszowie) na terenie   

Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu  Drogowego  i  Wojewódzkiej  Stacji  Pogotowia  Ratunkowego 

w  Rzeszowie położonych w  Rzeszowie, przy Al. Wyzwolenia 4.   

 

1. Oświadczam(-y), że akceptuję (-my) warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

2. Zobowiązuję(-my) się do wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) budowa placu egzaminacyjnego dla kategorii „A” wraz z robotami budowlanymi 

towarzyszącymi” na działkach 1798/1, 1799/17, 1799/18 i 1799/25 (obr. 216 w Rzeszowie)  

na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego za cenę netto ………………………. 

 

…………………….zł (słownie zł: ……………………………………………...………………  
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……………………………………….……), plus obowiązujący podatek VAT …………… zł  

 

(słownie zł: …………………………………………………………………..), tj. łącznie za 

cenę brutto ……………….………… zł (słownie zł: ……………………………………… 

………………………………....................................) 

b) roboty budowlane na terenie WSPR dotyczące utwardzenia powierzchni gruntu i przebudowie 

przyłącza CO  na działkach 1799/19 i 1799/20 (obr. 216 w Rzeszowie) wraz z robotami 

towarzyszącymi  

za cenę netto …………………………..zł  (słownie zł: ………………………………………  

………………………………………………………………), plus obowiązujący podatek VAT 

…………… zł (słownie zł: ………………………………………………..………………….), 

tj. łącznie za cenę brutto …………………… zł (słownie zł: …………………………...........). 

c) łączna cena netto wymienionych przedmiotu zamówienia w pkt. 2 ppkt a i b, wynosi 

………….......... zł  (słownie zł: ………………………………………………………………   

………………………………………), plus obowiązujący podatek VAT …………… zł 

(słownie zł: ………………………………………………………………………….……..), tj. 

łącznie za cenę brutto …………………… zł (słownie zł ………………………….................  

……………………………………………………………………….). 

 

3. Przedstawiona w ust. 2c cena, stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje całość prac  

i kosztów przewidzianych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i przyszłego 

zobowiązania umownego. 

 

4. Oświadczamy, że przedstawiona cena ofertowa została sporządzona przez nas na podstawie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarów robót, kosztorysów 

uwzględniających sposób obliczenia ceny ryczałtowej oferty, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektów budowlanych oraz informacji zdobytych 

podczas wykonanej wizji lokalnej w budynku WORD.  

 

5. Na wykonanie zamówienia o którym mowa:                

1) w pkt. 2 a) niniejszej oferty udzielam ………..miesięcznej gwarancji, 

2) w pkt. 2 b) niniejszej oferty udzielam ………..miesięcznej gwarancji, 

 

6. W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-my) się do zawarcia pisemnej umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o treści, jak w załączonym do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekcie umowy. 

 

7. Oświadczam(-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień 

złożenia oferty. 
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8. Oświadczamy(-y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

 

9. W przypadku udzielenia nam zamówienia przez Zamawiającego, powierzymy podwykonawcom 

wykonanie następujących części tegoż zamówienia: 

Lp. 

 

Wskazanie (opis) części zamówienia, której wykonanie                   

powierzymy podwykonawcom 

1.  

 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

 

 

 

10. Oferta wraz załącznikami została złożona na …………. kolejno ponumerowanych i zszytych 

stronach. 

 

11. Do oferty dołączam(-y) następujące dokumenty:  

1) Kosztorysy uwzględniające sposoby obliczenia ceny ryczałtowej oferty  

2) ………………………………………………………………………………..… 

3) ………………………………………………………………………………..… 

4) ………………………………………………………………………………..… 

5) ………………………………………………………………………………..… 

6) ………………………………………………………………………………..… 

7) ………………………………………………………………………………..… 

8) ………………………………………………………………………………..… 

9) ………………………………………………………………………………..… 

10) ………………………………………………………………………………..… 

11) ………………………………………………………………………………..… 

12) ………………………………………………………………………………..… 

13) ………………………………………………………………………………..… 

14) ………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………..… 

/podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy/ 


