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Załącznik nr 1 
……..………………… 
  /pieczęć wykonawcy/ 

 

FORMULARZ  OFERTY  
 

Ja/My, niżej podpisany/i  .............................................................................................. 
 

działając w imieniu i na rzecz: ….…………………………………………………………… 
                                                                                                                                                    

………..……………………………………………………………………………………… 
           /adres siedziby wykonawcy/ 

 
REGON.................................................Nr NIP............................................................. 

 
Nr tel.............................................................Nr faksu.................................................... 

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

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn: 
 

Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej położonych 
na terenie gminy Busko-Zdrój  - etap IV w ramach zadania Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 
 

składam/y niniejszą ofertę. 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkach 
płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową

 
 umowną: 

Lp. Adres budynku Pow. 
użytkowa 

(m2) 

cena netto 
(zł) 

podatek Vat 
(zł) 

cena brutto 
(zł) 

1 Budynek strażnicy OSP 
w Skotnikach Małych   
(budynek niepodpiwniczony, 
parterowy, ze strychem 
nieużytkowym) 

około 
150m2 

   

2 Budynek strażnicy OSP w 
Kotkach (budynek 
niepodpiwniczony, piętrowy) 

około 
450m2 

   

3 Budynek Szkoły Podstawowej 
w Słabkowicach (budynek 
częściowo podpiwniczony, 
parterowy) 

około 
300m2 

   

4 Budynek świetlicy wiejskiej  
w Kostkach Dużych (budynek 
niepodpiwniczony, parterowy, 
ze stropodachem) 

około 
200m2 

   

5 Budynek Szkoły Podstawowej  
w Siesławicach  (budynek 
niepodpiwniczony, parterowy, 
ze strychem użytkowym) 

około 
250m2 

   

 RAZEM     
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Cena oferty brutto:..........................................................................................................................  

(słownie brutto:......................................................................................................................złotych). 

 
2. Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia*. 
3. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 
4. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu     

składania ofert. 

do dnia 10.12.2015r. 

5. Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
 umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.  Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 
 zamówienia w części ……………. . 
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę       
 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
8. Oświadczamy iż spełniamy poniższe warunki: 

• Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 
• Posiadamy uprawnienia do wykonania audytów energetycznych, 
• Posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
• Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

Prawa Zamówień Publicznych. 
 Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ……………………… 
9. Ofertę składamy na.....................kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Na ofertę składają się: 

 
l....................................................................................................................................... 

 
2...................................................................................................................................... 

 
3...................................................................................................................................... 

 
4……………………………………………………………………………….............……….. 

 
5…………………………………………………………………….............………………….. 

 
6…………………………………………………………………….......................………….. 

 
7………………………………………………………………………................……………. 

 
8………………………………………………………………………….............……………. 

 
………………………….., dnia …………… r. 

                                       
                                                                    
 

      …………………………………………….. 
                                                                           /pieczęć i podpis/y osób uprawnionych do  

                                                                         reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika/ 
*niepotrzebne skreślić    


	FORMULARZ  OFERTY 

