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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 
 

........................................      ……………………….. 
    /Nazwa i adres oferenta/          /miejscowość i data/  

Tel. ……………………………… 

Fax. …………………….……….. 
 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

     Do  Gminy Lutocin 

     ul. Poniatowskiego 1 

     09-317 Lutocin 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

„Przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lutocinie” 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę  

 

Cena netto - ……………………… zł 

     słownie....................................................................................................................zł 

     Podatek VAT - …………………… zł 

     słownie....................................................................................................................zł 

     Cena brutto - ……………….……  zł 

     słownie....................................................................................................................zł 
 

w tym: 

1) branża budowlana: 

Cena netto - …………….……… zł (słownie.........................................................................zł) 

Podatek VAT - ……………….… zł  (słownie ...........................................................................zł) 

Cena brutto - …………….……..…zł (słownie............................................................................zł) 
 

2) branża elektryczna: 

Cena netto - ………………..…… zł (słownie..................................................... .......................zł) 

Podatek VAT - ………………..… zł (słownie...........................................................................zł) 

Cena brutto - ………………....…  zł (słownie..........................................................................zł) 
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3) branża sanitarna: 

Cena netto - …………….……… zł (słownie...........................................................................zł) 

Podatek VAT - ………….……… zł (słownie...........................................................................zł) 

Cena brutto - …………….………  zł (słownie............................................................................zł) 
 

4) branża wentylacyjna: 

Cena netto - …………………… zł (słownie..........................................................................zł) 

Podatek VAT - …………....…… zł (słownie...........................................................................zł) 

Cena brutto - …………...…………..zł (słownie..........................................................................zł) 

5) część mieszkalna – piętro 

Cena netto - …………………… zł (słownie..........................................................................zł) 

Podatek VAT - …………....…… zł (słownie..........................................................................zł) 

Cena brutto - …………...……..zł (słownie..........................................................................zł) 

  

3.  Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 15.12.2012 roku. 

4.  Na wykonane roboty budowlane udzielamy rękojmi na okres 36 m-cy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej przyjęte. 

6.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

7. Wadium w wysokości ……............................ zł, zostało wniesione w formie ……………………… 

………………………………………………………………………………. 

8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy,  że  cena  zadeklarowana  przez  nas  w  niniejszej  ofercie  nie  ulegnie zmianie 

w okresie obowiązywania umowy. 

10. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% ceny ofertowej brutto, tj. o wartości .................................zł, (słownie:………………………. 

…………………………..zł), w formie ......................................................................................   
przed terminem podpisania umowy. 
 

11. Podczas realizacji zamówienia*: 

− nie przewidujemy udziału podwykonawcy  

− przewidujemy powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia dotyczącej:  

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

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

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

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

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

 

12. Czas niezbędny do zrealizowania zadania ( w tym czas związany z wyłączeniem pracy Ośrodka 

Zdrowia w dotychczasowych pomieszczeniach): 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Oferta została złożona na ............ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .........  

do nr ............ 

 

14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

         1/............................................................................................ 

         2/............................................................................................ 

         3/............................................................................................ 

         4/............................................................................................ 

         5/............................................................................................ 

         6/............................................................................................ 

         8/............................................................................................. 

     9/…………………………………………………………………………. 

       10/…………………………………………………………………………. 

 

  * Niepotrzebne skreślić 

            
 
 
                    Podpisano: 

Data: .................................. 

 

................................................................................ 

        (uprawniony przedstawiciel oferenta) 


