
……………………………………………, dnia ………………..

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.
ul. Królewska 15 
98-220 Zduńska Wola

znak sprawy: 09/2018

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy (Lidera konsorcjum)

Firma (nazwa)

Adres siedziby

NIP
Numer wpisu do
Rejestru / PESEL

Faks E-mail

Dane partnera lub partnerów1:

Firma (nazwa)

Adres siedziby

NIP
Numer wpisu do
rejestru / PESEL

Faks E-mail

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  na  wykonanie  zadania
inwestycyjnego pod nazwą Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej
Woli oferujemy: 

1 Wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. W przypadku większej ilości partnerów należy 
zwielokrotnić tabelę.
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1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
a. netto: ……………………………………………………………… PLN
b. VAT: ……………………………………………………………….. PLN
c. brutto: ……………………………………………………………. PLN
d. słownie brutto: …………………………………………………………………………………………...................

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia ………………………………………………………..

3. Uzyskanie współczynnika K (sumaryczna ilość wody zużytej w ciągu tygodnia do płukania
filtrów dla obiegów 1÷6 przy  wymaganym płukaniu każdego filtra 2 razy  w tygodniu  
z badanej oferty określona w m3/tydzień) wynoszącego  K= .............………………………………

4. Skierujemy do realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy  przez
cały okres realizacji umowy,..........................  osób należących  do przynajmniej jednej z
grup osób: osoby/osób niepełnosprawnej/-ych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub bezrobotnej/-ych lub osoby/osób do 30 roku życia posiadającej /-ych status osoby
poszukującej/-ych pracy lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającej/-ych status osoby
poszukującej/-ych  pracy  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy bez udziału / z udziałem podwykonawców2:

Dane podwykonawcy: Wartość brutto robót Rodzaj podmiotu3

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do
właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

8. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Wadium w kwocie …....................... zostało wniesione w dniu .........................................  
w formie:....................................................................................................................
W przypadkach wskazanych  w ustawie  zwrotu  wadium prosimy dokonać na rachunek
bankowy numer:  ..................................................................................................................

2 Wypełnić w przypadku, gdy Podwykonawcy są znani. W razie potrzeby należy zwielokrotnić tabelę.
3 W  zależności  od  stanu  faktycznego  wpisać:  mikroprzedsiębiorstwo,  małe  przedsiębiorstwo,  średnie
przedsiębiorstwo lub duże przedsiębiorstwo.
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10. Oświadczamy, że zawarty wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia projekt
umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wybrania
naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach,  w  miejscu  i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy,  że  jesteśmy  mikroprzedsiębiorstwem  /  małym  przedsiębiorstwem  /
średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem4.

12. Oświadczamy,  iż  umocowanie  osób  podpisujących  niniejszą  ofertę  wynika  z
odpowiednich zapisów w dokumentach rejestrowych / udzielonego pełnomocnictwa5.

13. Do niniejszej oferty załączamy:
a. oświadczenie  (oświadczenia)  w  postaci  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu

Zamówienia6,
b. dowód wniesienia wadium,
c. ………………………………………..

________________________________________________

podpis osoby lub osób umocowanych do reprezentowania wykonawcy

4 Niepotrzebne skreślić.
5 Niepotrzebne skreślić
6 Zgodnie  z  art.  25a  ust.  3  i  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oświadczenia  w  postaci  Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj.
wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty
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