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Załącznik nr 1 do SIWZ 
   

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 
dane do korespondencji: 
e-mail: ………………………….……………. 
fax.: …………………………..………………. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę i modernizację Sali gimnastycznej z zapleczem 
magazynowym oraz zagospodarowanie terenu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w Zespole szkół nr 1 im. 
Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

  
Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto w wysokości: 
.................................................. zł, w tym: 

 

1) cena za realizację dokumentacji projektowej: cena brutto: ………………………..………………..…… zł, w tym: 
netto …………………………….….… zł i podatek VAT…………..% …………………... zł; 

2) cena za pełnienie nadzoru autorskiego w ilości 7 pobytów na budowie: cena brutto:…………………… zł, 
w tym: netto …………….… zł  i podatek VAT………….% ………………………. zł - obliczona wg wzoru:  
cena brutto za pełnienie 1 nadzoru autorskiego w wysokości ………………………... zł x 7 pobytów  

 
1. Oświadczamy, iż osoba ……………………………………………………………………………………… (wskazać imię i nazwisko) 

skierowana do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności architektonicznej posiada  doświadczenie w opracowaniu:  

  2 dokumentacji projektowych budowy i/lub przebudowy budynku, o wartości  
min. 100 000,00 zł brutto każda * 

  3 dokumentacji projektowych budowy i/lub przebudowy budynku, o wartości  
min. 100 000,00 zł brutto każda * 

  4 dokumentacji projektowych budowy i/lub przebudowy budynku, o wartości  
min. 100 000,00 zł brutto każda * 

  5 dokumentacji projektowych budowy i/lub przebudowy budynku, o wartości  
min. 100 000,00 zł brutto każda * 

  6 dokumentacji projektowych budowy i/lub przebudowy budynku, o wartości  
min. 100 000,00 zł brutto każda *  tj.: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa zadania,  wartość dokumentacji) 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zadania,  wartość dokumentacji) 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zadania,  wartość dokumentacji) 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zadania,  wartość dokumentacji) 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zadania,  wartość dokumentacji) 

6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zadania, wartość dokumentacji) 

 
Uwaga: w przypadku braku wskazania nazwy zadania i/lub jego wartości, wykonawca otrzyma 
odpowiednio mniejszą ilość punktów w kryterium. 
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2. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców/ przy udziale 
 podwykonawców*                       

……………………………….......................................................................................................................................... 
Zakres prac  powierzonych podwykonawcy                    nazwa podwykonawcy        

3. Wadium o wartości 4. 000 ,00 zł zostało wniesione w dniu …...........… w formie ……………….…………….………… 

Po zakończeniu postępowania proszę o zwrot wadium na konto nr ............................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
 

5. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 
7. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono na ........... zapisanych stronach i kolejno 

ponumerowanych. 
 
Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) ........................................................ 

2) ........................................................ 

3) ........................................................ 

4) ........................................................ 

5) ........................................................ 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……….…. r.  

    
     ……………………………………………………………… 

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów) 
* niepotrzebne należy skreślić 
 
 
 
 
 
 


