
 

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawca: 
 
Nazwa       ...........................................................................................................................  
Siedziba     ..........................................................................................................................  
nr telefonu   .......................................................................  nr faxu      ...............................  
REGON     ..........................................................................  NIP     …………………………………………  
KRS/CEIDG  ........................................................................     e-mail  ……………………………………. 
 
Reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………… 

    (imię, nazwisko) 

 
……………………………………………………………………………… 

       (stanowisko) 

 
……………………………………………………………………………… 

       (podstawa do reprezentacji) 

 
Osoba do kontaktów z zamawiającym …………………………………………………………….. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. 
„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz 
wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie. Część I” oferuję(my) wykonanie 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 
 

 

I. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie części I zamówienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

 
W celach informacyjnych wyskazuję(my) ceny ryczałtowe poszczególnych elementów 
zamówienia: 
Widuchowa Czarnówko 7f dz. Nr 16/50: …………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Dębogóra 10/1 dz. Nr 21/6: …………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Dębogóra 11 dz. Nr 153/1: …………………………………………………….. ..zł brutto 

Widuchowa Dębogóra 14a dz. Nr 157/1: …………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Dębogóra 15a dz. Nr 211: …………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Dębogóra 29 dz. Nr 192/3: ………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Dębogóra Młyn dz. Nr 60: …………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Kiełbice 12 dz. Nr 294/1, 294/2: …………………………………………….….. zł brutto 



 

Widuchowa Kłodowo 12 dz. Nr 80/2: ……………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Lubicz 17 dz. Nr 198/4, 198/2: …………………………………………………... zł brutto 

Widuchowa Lubicz 37 dz. Nr 157, 158: …………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Lubicz 42b dz. Nr 204/9, 204/13: …………………………………………….….. zł brutto 

Widuchowa Marwice 5 dz. Nr 197/3: …………………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Marwice 6 dz. Nr 211/3: …………………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Marwice 16 12 dz. Nr 127: ………………………………………………………... zł brutto 

Widuchowa Marwice 25 dz. Nr 68/4: ……………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Marwice 26a dz. Nr 122: ……………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Marwice 31 dz. Nr 71: ……………………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Marwice 38a dz. Nr 75/1: ……………………………………………………….... zł brutto 

Widuchowa Marwice 51 dz. Nr 99/4: ……………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Marwice 53 dz. Nr 97/2: ……………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Ognica 11 dz. Nr 494: ………………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Ognica 38 dz. Nr 420: …………………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Ognica 51 dz. Nr 16/4: ………………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Pacholęta 18 dz. Nr 47/1: ……………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Pacholęta 25 dz. Nr 205/1, 349/1: …………………………………………….... zł brutto 

Widuchowa Rynica dz. Nr 68/8: ……………………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Żarczyn 26/1 dz. Nr 188/2: …………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Żarczyn 26/2 dz. Nr 188/1: ………………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Żarczyn 47B dz. Nr 291/12: ……………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Żelechowo 13 dz. Nr 557/1: ………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Żelechowo 17C dz. Nr 552, 553: ………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Żelechowo 20A dz. Nr 514/1, 515: …………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Żelechowo 23 dz. Nr 542/2: ………………………………………………………. zł brutto 

Widuchowa Żelechowo 59A dz. Nr 540, 541: ………………………………………………….. zł brutto 

Widuchowa Żelechowo 64 dz. Nr 803: …………………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Żelechowo 73 dz. Nr 500, 501: …………………………………………………… zł brutto 

Widuchowa Żelechowo 80 dz. Nr 216: ………………………………………………………….. zł brutto 

 
 



 

II. Okres gwarancji i rękojmi: ……………………………………………………. miesięcy  

Uwaga: 
W przypadku niewypełnienia zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany przez 
zamawiającego okres gwarancji i rękojmi, czyli 36 miesięcy. 

 

III.  Podwykonawcy: 

 Oświadczam(my), że powierzę(my) do wykonania następującym podwykonawcom 
następujące części zamówienia:  
 

Lp. 
Firma (nazwa) podwykonawcy  

(o ile jest znana) 
Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
 

należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców 
 
 

IV. Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie do dnia 30 listopada 
2018 r.  

V. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

VI. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz 
w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 

VII. Wyrażam(y) zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od wystawienia faktury. 

VIII. W przypadku wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(my) się do podpisania umowy 
na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

IX. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

W przypadku gdy oferta, zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa dołączam do niej 
szczegółowe uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa 



 

X. Oświadczam, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *  

 dużym przedsiębiorstwem * 

*w rozumieniu Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 poz. 
646) 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców we własnym 
imieniu 

XI. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu i w związku z realizacją umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Dodatkowo zobowiązujemy się do wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam(my) w przypadku zmian zakresu lub celu 
pozyskanych danych osobowych. 

 

 

Ofertę składam(y) na ………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

………………………, dn. …………………….     …………………………………………………… 
podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(nych)  

do reprezentacji wykonawcy 
 


