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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy (lub Konsorcjum): ………………………………………………. 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………. 

Adres do korespondencji: …………………………………………………. 

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

Telefon: …………………………………………………. 

Nr fax: …………………………………………………… 

NIP: : …………………………………………………….. 

REGON: …………………………………………………. 

KRS: ………………………………………………………. 

 
W odpowiedzi na wszczęte przez Zamawiającego, Zakład Poprawczy w Barczewie postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie przetargu niegraniczonego pn. „Realizacja 

robót budowlanych w zakresie modernizacji obiektów i terenów przyległych do Zakładu Poprawczego 

w Barczewie oraz dostawa i instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych – w podziale na 

dwa zadania” oferuję wykonanie niniejszego zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za 

cenę, tj.: 

ZADANIE NR 1: 
Całkowita cena ofertowa brutto (ryczałtowa): …………………………………. 

(słownie: ………………………………………………..) 
w tym kwota podatku VAT: …………………………………. 

 
Całkowita cena ofertowa netto (ryczałtowa): …………………………………. 

(słownie: ………………………………………………..) 
 

Oferowany okres gwarancji na zainstalowane przeciwpożarowe systemy alarmowe: ………………….. 
(Wskazać oferowany okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ) 

 
Oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: ……………………………. 

(Wskazać oferowany okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ) 

 
ZADANIE NR 2: 

Całkowita cena ofertowa brutto (ryczałtowa): …………………………………. 
(słownie: ………………………………………………..) 

w tym kwota podatku VAT: …………………………………. 
 

Całkowita cena ofertowa netto (ryczałtowa): …………………………………. 
(słownie: ………………………………………………..) 

 
Oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: ……………………………. 

(Wskazać oferowany okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ) 
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SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENOWA DLA ZADANIA NR 2 
 

 
Lp. 

 
Zakres robót budowlanych objętych  

zadaniem nr 1 
 

 
Wartość netto 

 
Stawka podatku VAT (%) 

 
Wartość brutto 

 

1. Termomodernizacja budynku warsztatu Zakładu 
Poprawczego położonego w miejscowości  
11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2 

  
23% 

 

2.  Modernizacja budynku garażu Zakładu 
Poprawczego położonego w miejscowości  
11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2 

  
23% 

 

3. Przebudowa schodów zewnętrznych Zakładu 
Poprawczego położonego w miejscowości  
11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2 

  
23% 

 

4. Remont schodów zewnętrznych przy budynku 
Zakładu Poprawczego w Barczewie od ulicy 
Wojska Polskiego, 11-010 Barczewo, ul. Wojska 
Polskiego 2 

  
8% 

 

5. Zagospodarowanie terenu Zakładu Poprawczego 
położonego w miejscowości 11-010 Barczewo, 
ul. Wojska Polskiego 2 

  
23% 

 

6. Remont klasy szkolnej Zakładu Poprawczego w 
Barczewie 

  
23% 

 

Razem   -  

 

1. Informacje nt. osób umocowanych do reprezentacji Wykonawcy: 
Imię i nazwisko osoby umocowanej do podpisania oferty: 
………………………………………………………………………………………….. 
Podstawa umocowania do podpisania oferty: 
…………………………………………………………………………………………… 
(Wskazać dokument z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym 
postępowaniu, np. pełnomocnictwo, informacje wynikające z dokumentów rejestrowych – KRS, CEDiG, 
inne) 

Imię i nazwisko osoby podpisującej umowę ze strony Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, tj. Nr telefonu, Nr fax, e-mail:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Oświadczenia: 
1. Oświadczam/ oświadczamy, że zapoznałem/am się/ zapoznaliśmy się z opublikowanymi przez 

Zamawiającego dokumentami (SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem przyszłej 
umowy o zamówienie publiczne) i w pełni je akceptuję/ akceptujemy oraz uzyskałem/am/ 
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty. 

2. Oświadczam/ oświadczamy, że posiadamy potencjał kadrowy, techniczny oraz finansowy  
do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. 

3. Oświadczam/ oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje się/ 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami przedstawionymi w SIWZ. 

4. Oświadczam/ oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

5. Oświadczam/ oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany  
w SIWZ.  
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6. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: 
……..………………….. (należy zaznaczyć właściwe). 

7. Warunki płatności oferuję/ oferujemy zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
8. Zamówienie wykonamy sami/ z udziałem podwykonawców (należy zaznaczyć właściwe).  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(zakres (część) podwykonawstwa) 

 ……………………………………………………………………………………..………………….……………………….. 
(nazwa firmy, adres zaangażowanej do realizacji zamówienia  
w ramach przedmiotowego zamówienia) 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię ........................................................................................................................... 
Telefon  :   ........................................................... Fax: ............................................................ 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 

Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/ załączamy:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 

Zastrzeżenie Wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

 
Inne/dodatkowe informacje Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….    
 
 
 
 
____________________________                                                 _____________________________ 
        Imiona i nazwiska osób                                                                  Czytelne podpisy osób  
              uprawnionych                                                                                                           do uprawnionych  
  do reprezentowania Wykonawcy                                                                            do reprezentowania Wykonawcy        
 
Data: …………………….      Data: ……………………………                 
      
 


