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           Załącznik Nr 1 do SIWZ
          DPS/ZP/02/2017 
 
 
 
 
 
(Pieczęć Wykonawcy)  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:     
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 
41-200 Sosnowiec 
Ul. Jagiellońska 2 
 
DANE WYKONAWCY: 
 
Pełna nazwa: ............................................................................................................................. 

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

Adres wykonawcy:..................................................................................................................... 

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

Telefon.................................................... Faks.......................................................................... 

e-mail ………………………………………………..  

Osoba(y)  reprezentująca(ce): 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………….. 

jako…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                           / nazwa i cechy dokumentu ustanawiającego reprezentanta/ 

2. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………… 

jako…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na podstawie …………………………………………………………………………………………………………………… 

                         / nazwa i cechy dokumentu ustanawiającego reprezentanta/ 

 

3. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………… 

jako…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Na podstawie …………………………………………………………………………………………………………………… 

                         / nazwa i cechy dokumentu ustanawiającego reprezentanta/ 

 
 
Kategoria przedsiębiorstwa: ………………………………………………………….  
                                                                                  (podać zgodnie z poniższymi kategoriami) 

 
 
-mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nie 
przekraczający 2 mln EURO), 
 
-przedsiębiorstwo małe (mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 10 mln 
EURO lub całkowity bilans  roczny nie przekraczający 10 mln EURO), 
 
-przedsiębiorstwo średnie (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekraczający 50 mln 
EURO lub całkowity bilans  roczny nie przekraczający 43 mln EURO), 
 
-przedsiębiorstwo duże ( 250 i więcej pracowników oraz roczny obrót  przekraczający 50 mln  EURO 
lub całkowity bilans  roczny przekraczający 43 mln EURO), 
 
Nr KRS ………………………………………………………………………….. 
 
lub Nr CEIDG …………………………………………………………………….  
 
NIP …………………………………………………….  
 
REGON ……………………………………………………….  
 
Do Kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniamy: 
 
Imię Nazwisko ………………………………………………………………  
 
tel. ………………………………. 
 
fax: ……………………….. 
 
e-mail …………………………………………………….. 
 
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest: 

Wymiana stolarki drzwiowej – II piętro w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2  

w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu oferty za całość zamówienia: tj.: 
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cena netto ogółem: ______________________________________________________ 
 
słownie:_________________________________________________________________           
 
Podatek VAT  8 % :________________________________________________________   
 
(słownie zł. ______________________________________________________________ 
 
cena brutto ogółem: ______________________________________________________ 
 
słownie zł. _______________________________________________________________ 
 
Kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów stanowi załącznik do formularza ofertowego. 
 
Ponadto oświadczamy, iż: 
 
II. Zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ - zamówienie publiczne DPS/ZP/02/2017 i nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń.  
 
III. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
 
IV.  Udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od dnia podpisania 
 
protokołu odbioru końcowego na okres: ...............................................................… miesięcy z 
tytułu 
                                         (Uwaga: 36 miesięcy wymagane minimum dla ważności oferty) 

 
gwarancji i jakości rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia.  
 
V. Wykonamy przedmiot umowy w terminie do .60 dni od przekazania placu budowy. 
 
VI. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy określony w załączniku Nr 2 do SIWZ)                                         
i zobowiązujemy się, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych 
warunkach w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
VII. Przy wykonywaniu robót związanych z dostosowaniem budynku do wymogów bezpieczeństwa 
pożarowego , zastosowane będą materiały zgodne z Polską  Normą, posiadające atest  techniczny 
ITB oraz deklarację zgodności do wytwarzanych wyrobów tj. Zastosowane będą wyroby budowlane 
zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych   - Dz. U. 04.92 poz. 881. 
 
 
VIII. Zatrudnimy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia. 
 
IX. Po ogłoszenie informacji z otwarcia ofert w terminie 3-ch dni dostarczymy oświadczenie                       
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o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa                          
w art. 24 ust.1 pkt. 23. W przypadku należności do tej samej grupy kapitałowej złożymy listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik Nr 7 do SIWZ.                                                                                    
 
X. Powierzamy do realizacji część przedmiotu zamówienia podwykonawcom: 
 
Powierzony zakres  _________________________________________ 
 
Nazwa /firma podwykonawcy_____________________________________ 
(o ile są znane)  

 
Wskazać jaki % stanowi powierzona część zamówienia w stosunku do wartości całego zamówienia 
 

 
XI. Oświadczam, że oferta jest jawna w całości/zastrzegam, że nie mogą być udostępnione 
 
informacje* ……………………………..................................................................… 
      
 
XII. Oferta jest zgodna z warunkami i treścią SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________                 _______________________________ 
         miejscowość, data               (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
              do  reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
_______________ 
(niepotrzebne skreślić)* 


