
Postępowanie zakupowe nr KZ/18/372/2021 
 

 

 W przypadku wniesienia zastrzeżeń należy w ofercie wskazać te zastrzeżenia oraz wskazać 

proponowane zmiany. 
 Niepotrzebne skreślić. 

 

Załącznik nr 7 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Oferenta: 

nazwa ............................................................  

adres .............................................................  

tel.: …………....................... 

NIP ………………………… 

Regon………………………. 

OFERTA nr  …………….  

1. Niniejszym składamy ofertę na realizacje zadania pn.: 

„Infrastruktura związana z organizacją nowego dojścia do posterunku 
„Czerwionka” zlokalizowanej na działce nr 126 obręb Kuźnica (rowerownia)” 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego wraz z zapytaniem ofertowym. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Specyfikacji za kwotę netto : …………………………………. zł, słownie: ……...……… 
………………………………………………………………………………………………………. 

3. Oświadczamy, że: 

a) Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Przedmiotu Postępowania, wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

b) Zapoznaliśmy się Regulaminem postępowań zakupowych przeprowadzanych  
w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach. 

c) Zapoznaliśmy się z Projektem umowy stanowiącym załącznik nr …………….. do  

Specyfikacji Przedmiotu Postępowania oraz nie wnosimy/wnosimy do niego 
zastrzeżenia. 

d) Prowadzimy działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia. 

e) Wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,  
a wskazana w pkt. 2 powyżej wartość wynagrodzenia jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym w myśl art. 632 kodeksu cywilnego. 

f) Nasza oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy 
stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. 

g) Złożone przez nas oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym. 

4. Okresy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 
…………………………… i biegną od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego wykonanych przez nas robót. Gwarancja i rękojmia zostanie przez nas 
udzielona zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego załącznikiem nr 8 – projektem 

umowy/zgodnie z załączonym przez nas wzorem dokumentu gwarancyjnego*.  

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego  
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w Specyfikacji Przedmiotu Postępowania i w przypadku wygrania postępowania 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT. 

7. Upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do 
przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 
dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 

8. Upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszej 
Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną  
w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie. 

9. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy,  
z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 
przedmiotu zamówienia: 

1. ………………………  e -m a i l…………… …… … …te l . :  …………….  

2. ……………………..   e -m a i l…………… … …… …te l . :  ……… …….  

12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Przedmiotu Postępowania są: 

a) ……………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………… 

c) …

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

Dnia: ……………      …………………………………………… 
           (podpis i pieczęć Oferenta) 

 


