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Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” 

otrzymał dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

 oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa,  
działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 

 
 

 

Załącznik Nr 1 
znak sprawy:      5/ZWiK/P/2014 

 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Dane dotycz ące oferenta 
Nazwa ………………………………………………………………………………………… 
Siedziba ………………………………………………………………………………………. 
Nr tel/fax ………………………………………………………………………………………. 
Nr NIP …………………………………………………………………………………………. 
Nr REGON ……………………………………………………………………………………. 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz. 907 z późn. zm) 
ogłoszonego przez: 

Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 

w Bystrzycy Kłodzkiej 
  57- 500 Bystrzyca Kłodzka    ul. Młynarska 4 

 
 

1. Składam ofertę na realizację projektu pn.: 
 

„Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej  
w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka” 

polegaj ącego na realizacji 
KONTRAKTU nr 2: BUDOWA  KANALIZACJI SANITARNEJ I PR ZEBUDOWA 

KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENACH MIASTA BYSTR ZYCA KŁODZKA  
 
 

1.1.  Część pierwsza – Oferta częściowa 1 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamenhofa ora z przyległych (osiedle Asnyka) w 
Bystrzycy Kłodzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sani tarnej ul. Senatorska - Pl. Szpitalny 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 
za cenę : 
- w kwocie netto złotych: .............................................. 
(słownie:...................................................................................................................................) 
- w kwocie brutto złotych:.............................................. 
(słownie:..................................................................................................................................) 
- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: .........................zł 
(słownie:...................................................................................................................................) 
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1.2. Część druga – Oferta częściowa 2 
      Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Si erpnia w Bystrzycy Kłodzkiej  
za cenę : 
- w kwocie netto złotych: .............................................. 
(słownie:...................................................................................................................................) 
- w kwocie brutto złotych:.............................................. 
(słownie:..................................................................................................................................) 
- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: .........................zł 
(słownie:...................................................................................................................................) 

 
 

1.3. Część trzecia – Oferta częściowa 3 
Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej d la Osiedla Szkolnego w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

za cenę : 
- w kwocie netto złotych: .............................................. 
(słownie:...................................................................................................................................) 
- w kwocie brutto złotych:.............................................. 
(słownie:..................................................................................................................................) 
- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: .........................zł 
(słownie:...................................................................................................................................) 
 
 
2. PowyŜsza cena została określona na podstawie: Projektu Budowlanego, uzgodnień 
branŜowych,  dokumentacji geologicznej, STWiORB  oraz własnego doświadczenia.   
3. Przed podpisaniem umowy zobowi ązujemy si ę przedło Ŝyć Zamawiaj ącemu kosztorys 
ofertowy (przygotowany min. w oparciu o zał ączone do SIWZ przedmiary) oraz 
harmonogram rzeczowy realizacji robót w rozbiciu mi esięcznym na cało ść zadania. 
4. Termin wykonania zamówienia: ….............................................. 
5. Na wykonany przedmiot udzielamy gwarancji  

a) dla części pierwszej  –……………... miesięcy od podpisania protokołu odbioru robót, 
b) dla części drugiej  –  ……………... miesięcy od podpisania protokołu odbioru robót, 
c) dla części trzeciej  –  ……………... miesięcy od podpisania protokołu odbioru robót, 

przy czym nie mniej niŜ 60 miesi ęcy . 
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia. 
7. Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 
8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń. 
9. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się  
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy oraz podpisania umowy na warunkach 
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, Ŝe wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji wykonawca odpowiada zgodnie z art.297 KK ). 
11. Integralną część oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 
2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy – 
prawo zamówień publicznych 
3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
4 - Informacja ws przynaleŜności do grupy kapitałowej 
5/1; 5/2; 5/3*  - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia   postępowania o udzielenie zamówienia 
6/1; 6/2; 6/3 * - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
7/1; 7/2; 7/3 * – oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
8/1; 8/2; 8/3 * - Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone 
podwykonawcom 
9/1; 9/2; 9/3 * - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
UWAGA 
Do oferty nale Ŝy doł ączyć inne wymagane przez SIWZ dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................                                                ....................... ............................................................. 
/miejscowość i data/                                                            podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
*  niepotrzebne skreślić 
 


