
Załącznik Nr 1 
……………………………….. 
          ( pieczątka oferenta ) 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

 
Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa................................................................................................................ 
 
Siedziba............................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faksu............................................................................................... 
 
nr NIP................................................................................................................ 
 
nr REGON......................................................................................................... 
 
Dane dotyczące zamawiającego:  
Gmina Miejska w Lipnie 
Plac Dekerta 8 
87-600 Lipno 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
1. Zobowiązuję się wykonać zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana i instalacja nowej 

wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie zgodnie z zakresem 
wyszczególnionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kwotę: 
 
Cena netto...................................................................................................................zł  
 
(słownie: .....................................................................................................................) 
 
podatek VAT..............................................................................................................zł  
 
cena brutto..................................................................................................................zł 
 
(słownie:..................................................................................................... ................) 
 

 
2.  Wymienione wyŜej wynagrodzenie wynika z kosztorysu ofertowego  

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie  
z punktem 12.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. 
 
Oświadczamy, Ŝe w kosztorysie ofertowym zostały zastosowane następujące nośniki 
cen; 
           Stawka roboczogodziny                  R=...................zł 
           Koszty pośrednie (do R+S)             Kp=................% 



          Zysk ( do R, S i Kp )                       Z=...................% 
          Koszty zak. materiałów (do M)      Kz=.................% 
            Inne narzuty (jakie ?) ………………………………………………….………. 
            ………………………………………………………………………………….      

PowyŜsze nośniki cen będą równieŜ słuŜyły do rozliczenia ewentualnych robót 
zamiennych  

 
4. Oświadczam, Ŝe zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach 

publicznych: 
a) jestem uprawniony do wykonywania określonych działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  
b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem 

techniczny a takŜe dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Zobowiązuję się wykonać oferowany przedmiot zamówienia: w terminie 120 dni od 
dnia podpisania umowy, 

6. UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,  
7. Oświadczam, Ŝe akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, 
8. Oświadczam, Ŝe udzielam 3-letniej gwarancji na wykonane zamówienie licząc od daty 

odbioru końcowego. 
                                                      
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
( wypisać załączniki ) 
 

1. …………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………. 

 
     n.  ………………………………………………………………………………………….. 

 
Inne informacje Wykonawcy:  
 
1 ................................................................................................................................................... 
2 ................................................................................................................................................... 
3 ................................................................................................................................................... 
 
                                                      
             
 
                         
                                                
_____________________________________ 
(imię i nazwisko)                     
podpis uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy  
 


