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Wzór 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa zamówienia:  

Wykonanie sieci wodoci ągowej w ul. D ębowej wraz z przeł ączeniami istniej ących 
przył ączy wodoci ągowych w ul. D ębowej dz. nr 703/9 i 1124 obr ęb nr 18 w Słupsku.  
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
Ul. E. Orzeszkowej 1 
76-200 Słupsk 

 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa: ...................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

Osoba uprawniona do kontaktów: ………………………………………………………. 

Adres: ................................................................................................................... 

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ..................................................... 

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…........... 

 

3. Ja, ni Ŝej podpisany, o świadczam, Ŝe: 

1) Zapoznałem się z treścią WZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do jej treści 

Ŝadnych zastrzeŜeń. 

2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią WZ.  

5) Cena całkowita oferty (ryczałtowa) – brutto, za rea lizacj ę całości niniejszego 

zamówienia wynosi   

................................................................................................................... PLN 

(słownie: .................................................................................................... PLN) 

w tym naleŜny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert 

.........................................  PLN, 

stawka VAT ..... %, co daje kwot ę netto  .......................................................…… PLN 
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6) Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŜytego wykonania niniejszego 

zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich opłat, w szczególności, koszty przywrócenia do 

poprzedniego stanu uŜyteczności pasa drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót oraz obsługę 

geodezyjną i geologiczną, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopów, itp. 

7) Niniejsza oferta jest waŜna przez 45 dni  licząc od upływu terminu składania ofert, 

8) Akceptuję bez zastrzeŜeń wzór umowy, 

9) Nie zamierzam powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom1. 

 

L.p. Oznaczenie cz ęści zamówienia 

a) 
 

 

b) 
 

 

 

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

podpis upowaŜnionego przedstawiciela  
Wykonawcy 

 

                                                           
1 Wykonawca wypełnia w przypadku powierzenia części zamówienia do podwykonania 


