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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
 

Sierpc dnia ..….......... 2011 r. 
............................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy  
        (pieczęć firmowa) 
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 
        Gmina Miasto Sierpc 

09-200 Sierpc 
ul. Piastowska 11A 

 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2011 o numerze 65171 – 2011 w siedzibie 
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na: 
 

„UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA SIERPCA W OKR ESIE  
od 01 kwietnia 2011 do 31 marca 2014” 

 
przedkładamy ofertę na poniższych zasadach: 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
 
Zadanie 11  
za kwotę ...................................... zł słownie złotych: 
....................................................................................................................................................... 
plus ....... % VAT ................ zł słownie złotych:  
.....................................................................................................................................................,  
co łącznie stanowi kwotę ................................ zł słownie złotych:  ........................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 22 
za kwotę ...................................... zł słownie złotych: 
....................................................................................................................................................... 
plus ....... % VAT ................ zł słownie złotych:  
.....................................................................................................................................................,  
co łącznie stanowi kwotę ................................ zł słownie złotych: ............................................. 
....................................................................................................................................................... 
 
2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać w terminie:  

od 01.04.2011r. do 31.03.2014 r. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptujemy warunki płatności zawarte w 
projekcie umowy. 

                                                 
1 wypełnić jeśli dotyczy, w przeciwnym wypadku wpisać w pustych polach nie dotyczy 
2 wypełnić jeśli dotyczy, w przeciwnym wypadku wpisać w pustych polach nie dotyczy 
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4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 

podpisania umowy na akceptowanych przez nas warunkach, zawartych we wzorze umowy 
(załącznik nr 3 do SIWZ), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .................................. 
.............................................................................................................. . 

 
6. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub 

odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będziemy zgłaszać 
żadnych roszczeń do wniesionego wadium. 

 
7. Załączniki do niniejszej oferty: 

1) ............................................................................................................... strona .......... 
2) ............................................................................................................... strona .......... 
3) ............................................................................................................... strona .......... 
4) ............................................................................................................... strona .......... 
5) ............................................................................................................... strona .......... 

 
8. Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych zapisanych stron, ułożonych w 

kolejności określonej w SIWZ. 
 
 
 
 
          ...........................…......................................... 
           podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych 
          do występowania w imieniu Wykonawcy 
           oraz pieczątka/ki imienna/e   


