
Załącznik nr 1 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OFERTA  

na wykonanie zadania pn: „Remont narzutu kamiennego na wypadzie progu piętrzącego 

wodę rzeki Dunajec w km 40 + 493 w m. Łukanowice – Isep, gm. Wojnicz,  m. Błonie 

gm. Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie”. 

 

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

(Nazwa Wykonawcy i Adres) 

 

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

(kod, miejscowość, województwo, powiat) 

 

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

(ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

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

(telefon, fax) 

 

REGON: ...........................................  NIP: ...................................................... 

 

dla:  Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. 

 32 - 800 Brzesko, ul. Solskiego 13. 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, my niżej podpisani 

podejmujący się niniejszym wykonania w/w zadania  na warunkach przedłożonych przez 

Zamawiającego w materiałach przetargowych. 

1.Cena naszej Oferty wynosi: 

Dla: Cena netto w PLN 

(cyfrą i słownie) 

VAT w PLN 

(cyfrą i słownie) 

Cena brutto w PLN 

(cyfrą i słownie) 

„Remont narzutu kamiennego 

na wypadzie progu piętrzącego 

wodę rzeki Dunajec w km     

40 + 493 w m. Łukanowice – 

Isep, gm. Wojnicz,  m. Błonie 

gm. Tarnów, pow. tarnowski, 

woj. małopolskie”. 

 

………………….. 

słownie 

…………….PLN 

 

………………….. 

słownie: 

……………. PLN 

 

………………….. 

słownie: 

…………………PLN 

2.Termin wykonania zamówienia: 

Do dnia 31 sierpnia 2022 roku, 

3.Okres gwarancji dla: 

 ………………………. .miesięcy, 

oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i oświadczeniu. Akceptujemy przelew jako warunek płatności. 



4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia 

umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnienie tych warunków. 

8. Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących 

złożonej oferty są: 

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

9.Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

 Nazwisko i imię  ....................................................................................... 

 Stanowisko ....................................................................................... 

Telefon:   ............................................; Fax: ................................. 

Zakres (niepotrzebne skreślić): 

- do reprezentowania w postępowaniu, 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

- do zawarcia umowy. 

10.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

 

a) ..........................................................  ............................................................ 

 

b) ..........................................................  ............................................................ 

 

 (nazwa i adres podwykonawcy)   (specyfikacja robót i wartość) 

Oferta składa się z ............... stron ponumerowanych. 

Załączniki: 

1................................................................ 

2................................................................ 

3................................................................ 

4............................................................... 

5............................................................... 

6............................................................... 

7............................................................... 

 

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

 (Miejscowość, data)     (Podpis uprawnionego  

        przedstawiciela Wykonawcy) 


