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* niepotrzebne skreślić 
** wypełnić jeżeli dotyczy 

 

NR SPRAWY: 1/11/2018/PI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ 

 

Formularz ofertowy 
 

„Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie” 

 

 
 
 
Wykonawca/Lider konsorcjum 

NAZWA WYKONAWCY 
 

 

ADRES 
 

 

REGON   /    NIP  /  KRS 
 

 

NR TELEFONU  

NR FAXU 
 

 

EMAIL 
 

 
WYKONAWCA JEST MAŁYM/ŚREDNIM 
PRZEDSIĘBIORCĄ 

TAK /NIE* 

 
Członek konsorcjum/Członkowie 

NAZWA WYKONAWCY 
 

 

ADRES 
 

 

REGON   /    NIP  /  KRS 
 

 

NR TELEFONU  

NR FAXU 
 

 

EMAIL 
 

 
WYKONAWCA JEST MAŁYM/ŚREDNIM 
PRZEDSIĘBIORCĄ 

TAK /NIE* 
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Cena oferty 

brutto zł  

słownie  

VAT zł  

słownie  

netto zł  

słownie  

 

1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 13 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy 
wykonawcy. 

2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. Gwarancja jakości - 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na dostawy, licząc od daty Odbioru końcowego 
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we 

wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
5. Warunki płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i złożonej do Zamawiającego faktury. 
6. Działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP oświadczamy, że powierzymy Podwykonawcom wykonanie 

następującej części zamówienia:**............................................................................................................................................ 
                                                                     (jeżeli wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do oferty należy 
załączyć oświadczenie. 

8. Wadium w kwocie 2 000 000,00 zł zostało wniesione w formie: 
................................................................................................................................................................................................... 

(dowód w załączeniu) 
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 

................................................................................................................................................................................................... 
9. Oświadczam, iż ……………….. zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadność ich zastrzeżenia wskazuję w następujących dokumentach:** 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

10. W zakresie kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” oświadczam, iż niżej wykazana osoba, posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5-letnim 

doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy, w tym doświadczenie jako kierownik budowy 

przy realizacji minimum 1  roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto polegającej 

na budowie/przebudowie/remoncie hali produkcyjnej/przemysłowej, zostanie wyznaczona do realizacji zamówienia: 

 

 
Imię i nazwisko Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lata doświadczenia (min. 5 lat): ……………………………………… 
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L.p. 
Nazwa zadania, przy 

którym nabyto 
doświadczenie 

Miejsce i 
termin 

wykonania 

Wartość roboty polegającej na 

budowie/przebudowie/remoncie hali 
produkcyjnej/przemysłowej                            

(PLN brutto)  

Nazwa 
zleceniodawcy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 
 
 

 
..............................., dn. ..............................  ................................................................................................... 

                                                                                                 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) 


