
ZAŁĄCZNIK NR A-1 do SIWZ 
                                   

IDENTYFIKACJA WYKONAWCY / WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać  
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 1 
upełnomocniony przez 
wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie 
do ich reprezentowania w 

postępowaniu oraz zawarcia 

umowy  

2 …… 

 

Nazwa Wykonawcy:    
Adres Wykonawcy:    
tel.:                                                                    
faks:                                                                  
NIP:    
REGON:    
pieczęć firmowa:  

 
 
 

  

W przypadku 
wykonawców wspólnie 
ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 
oznaczenie adresu do 
korespondencji wraz z 

nazwą adresata 

 

                                      
 

Gmina Braniewo 
ul. Moniuszki 5 

14-500 Braniewo  
                                           
 

O F E R T A 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego opublikowanego w BZP - Nr ogłoszenia ………………… z dnia 
……….……… składamy ofertę na „Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania 
istniejącego budynku szkoły w Żelaznej Górze na Środowiskowy Dom Samopomocy”  

realizowaną w systemie „zaprojektuj i zbuduj” 
 

1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia za cenę brutto 
…………………………….. PLN (słownie: ……………………………………………) zgodną 

z wytycznymi SIWZ stanowiącymi integralną część niniejszej oferty, tj.:  
za cenę bez VAT  …………………………… PLN  
(słownie:  ……………….……………………………………………………)  
+ podatek VAT (…... %)  …………………… PLN  

          stawka 

(słownie: …………………………….………………………………………..),  
 

1.1. Oferowana cena obejmuje wszystkie nakłady określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i wynika bezpośrednio z „Formularza cenowego” stanowiącego 
integralną część nn. oferty oraz stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 



2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
[SIWZ] i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 
 

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach : 
a) data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia 

b) data zakończenia:   

 do 31 grudnia 2015 r. - zakończenie robót budowlanych potwierdzone odbiorem 

końcowym 

 do 31 marca 2016 r. – zakończenie okresu wstępnego / próbnego użytkowania 

przedmiotu odbioru końcowego zapewniającego formalno-prawne i rzeczywiste 

dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem  potwierdzone bezwarunkowym odbiorem ostatecznym 
 

4. Udzielamy rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na 
okres ………….. miesięcy (w pełnych miesiącach; warunek Zamawiającego minimum 30 

miesięcy) od daty jego bezwarunkowego odbioru ostatecznego przez Zamawiającego. 
 

5. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków 
zamówienia zaproponowane przez zamawiającego warunki płatności zostały przez nas 
zaakceptowane.   

 

6. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom: 
 

L.p. Nazwa części zamówienia 

1.  

2.  

…  

        Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. 

 

7. Podwykonawcy, na zasobach których polegamy na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1: 

L.p. Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.  

2.  

…  

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy polegają na zasobach podwykonawców, na 
zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 
 

 

8. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót 
przy udziale podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami zgodnie z 

postanowieniami  art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych i wzoru umowy.  
 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od dnia składania ofert. 

 

10. Wadium w kwocie 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostało 
wniesione w formie ......................................................... (stosowny dowód w załączeniu 



do oferty). Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto Nr 
................................................................................................. . 

 

11. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wzór Umowy 
(ZAŁĄCZNIK NR A-9) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w 
przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych 
w tym wzorze UMOWY, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

12. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

13. Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień i informacji faksem oraz zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, 
do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
Nr faksu, na który należy kierować przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje: …………………………………………………………… 
 

Uwaga: w przypadku niedysponowania przez Wykonawcę faksem należy przekreślić powyższy 
zapis. 

 
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

 
1) …………………………………..…………. 
2) ……………………………………………… 
3) ……………………………………………… 
4) ……………………………………………… 
5) ……………………………………………… 
6) ……………………………………………… 
7) ……………………………………………… 
8) ……………………………………………… 
9) ……………………………………………… 

 

Niniejsza oferta wraz z załącznikami składa się ze ……………….…… ponumerowanych 
stron. 
     

     
 
 
     PODPISANO 
 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
miejscowość, data imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis 

osoby uprawnione j /osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy / wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

pieczęć firmowa wykonawcy   

  

 
 


