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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy 

 

Nazwa i adres Wykonawcy   

Nazwa:...................................................................................... 

Siedzibia: .................................................................................. 

Tel. …………………………………………….. 

Fax …………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………  

NIP………………..…................… REGON……..………………...................  

Dane i adres Zamaiwjącego 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

Ul. Polna 109/111 

87-100 Toruń   

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod 

nazwą: Rozbudowa budynku garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Toruniu wraz  z sieciami 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

Nazwa zadania 
Stawka 

podatku Vat 
Wartość brutto 

 

Rozbudowa budynku garażowego 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Toruniu wraz 

 z sieciami 

  

  

 

Wartość brutto słownie:  

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

Na przedmiot zamówienia oferujemy gwarancję …….…………………………………………  

(nie krócej niż 24 miesięcy). 

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do ……………………………….., 

nie później jednak niż do 30. 06.2014 r. 

 

2. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

2) oferujemy warunki płatności na następujących zasadach: termin płatności 

wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ (Umowa - projekt), 
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3) zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ w tym wskazanymi w załącznikach do 

SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru 

naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ i projekcie 

umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż 

do końca okresu związania ofertą. 

3. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

4. Integralną częścią oferty są : 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (§ 1 ust. 1 

pkt 2 rozporządzenia), 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 

22 Prawa zamówień publicznych znajdujące się w załączniku nr 2a do SIWZ, 

3)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których  mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

znajdujące się w załączniku nr 2b do SIWZ, 

4) wykaz wykonanych prac budowlanych wraz z potwierdzeniem ich prawidłowej 

realizacji (załącznik nr 3 do SIWZ). 

5) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

6) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, 

7) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 

przystępujących do postępowania o zamówienie, o ile fakt ten nie wynika  

z przedstawionych dokumentów rejestrowych 

8) parafowany wzór umowy 

9) wykaz zakresu rzeczowego robót, które wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ) 

10) wypełniony kosztorys ofertowy 

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do 

SIWZ)  

14) inne 

 

 

Miejscowość i data: ..............................   ………………………............................................................. 

                    pieczęć i podpis Wykonawcy  

        lub osoby upoważnionej 


