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Załącznik nr 3 do siwz 
                                                               

 
     ………………………………………..                       
            ( imię i nazwisko lub nazwa firmy 
                  adres, nr telefonu i faxu,) 
 
  ……………………………………………….. 
          ( pieczęć lub dane wykonawcy 
lub wykonawców składających wspólną ofertę  
 
                                                               OFERTA 
 
                                     Dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem 
    

     W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie  robót budowlanych, składam* / składamy *ofertę : 
  
 

Cena  netto za całość  robót...................................zł 
 

podatek VAT .........% tj :  ..................................zł 
 

Cena   brutto za całość  robót   .................................zł 
 
(słownie brutto:...............................................................................................................) 
 
     Oświadczam (y),Ŝe na wykonane roboty udzielam ………………………..   gwarancji 
 
      Oświadczam(y), Ŝe moja oferta  spełnia wszystkie wymagania i warunki  ustalone            

w specyfikacji   istotnych warunków zamówienia 

 
      Oświadczam(y) ,ze roboty objęte zamówieniem wykonam w   
   
     terminie………………….  l 
 
     Oświadczam(y), Ŝe akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez 
zamawiającego. 
 

Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od daty 
upływu terminu składania ofert . 

 
Oświadczam(y), Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                       
i wszelkimi warunkami dodatkowymi oraz zdobyłem konieczne informacje do 
przygotowania oferty w tym dokonałem wizji lokalnej miejsca w którym maja być 
prowadzone roboty – i nie wnoszę Ŝadnych uwag.  
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Oświadczam(y), Ŝe akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej  
specyfikacji i Ŝe w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy 
zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
 Oświadczam(y) ,Ŝe przy wykonywaniu robót objętych zamówieniem zamierzam* / nie 
zamierzam*  korzystać z podwykonawców . ( Tylko w przypadku korzystania z usług 
podwykonawców naleŜy wypełnić załącznik nr 8 do niniejszej  siwz)  
 
 
Oświadczam(y), Ŝe wadium przetargowe w kwocie ………..……………zł wniosłem               
w formie ………………………………… 
 
 
     Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty 
(zabezpieczone oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod 
pozycjami 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 W przypadku uznania  mojej / naszej oferty za najkorzystniejszej – zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie …………………………… 
 
 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złoŜonej oferty jest 
.......................................................................................... telefon ............................................... 
fax ............................................................... 
 
 
Korespondencje związaną ze złoŜoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować  
 
na adres : ………………………………………………………………………………….. 
 
nr telefonu ……………………….nr faksu …………………………………………….. 
 
 
Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............ 
 
 
Data : ............................................... 
                                                                          ....................................................... 
                                                                                      ( podpis  wykonawcy 

• niepotrzebne przekreślić  
 
 


