
Znak sprawy: 138/III/2017 

Załącznik nr 1 do SIWP 

 

OFERTA 

NA PRZETARG NIEOGRANICZONY, 

DWUSTOPNIOWY (ofertowanie – negocjacje) 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

„Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali mag azynowej o pow. 
zabudowy 3092,56 m 2  wraz z przylegaj ącym budynkiem 

dwukondygnacyjnym biurowo socjalnym o pow. zabudowy  148,5 m2 , 
infrastruktur ą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach 

nieruchomo ści poło żonej   
w miejscowo ści Bielsko-Biała na działkach gruntu 3347/1, 3, 1943/1 

przy ul. Wypoczynkowej/Relaksowej ”  
 

1.  
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

BESKIDZKI HURT TOWAROWY SA 
UL. WYPOCZYNKOWA 78 
43-300 BIELSKO - BIAŁA 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje zło żona przez: 

L.p.  Nazwa Wykonawcy Adres 
Wykonawcy 

  
 
 
 

 
 
 

 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 

4. Ja (my) ni żej podpisany (i) o świadczam (y), że: 
1) Zapoznałem (zapoznaliśmy się) się z treścią SIWP dla niniejszego 

zamówienia, w tym z załącznikami, a w szczególności z treścią i 
warunkami Projektu umowy. 



2) Akceptuję (my) w pełni i bez zastrzeżeń warunki, jakim podporządkowane 
jest niniejsze Zamówienie, jako jedyną podstawę niniejszego postępowania 
przetargowego, niezależnie od tego, jakie są moje (nasze) własne warunki 
sprzedaży, od których niniejszym odstępuję (my).  

3) Gwarantuję wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią SIWP, wyjaśnień do 
SIWP oraz jej modyfikacji, w szczególności w zakresie: terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji, rękojmi oraz warunków płatności, 
określonych w SIWP. 

4) Oferuję (my) wykonanie Zamówienia za cenę ryczałtową: 
- warto ść netto (bez VAT) ……………………………...….….………PLN  
słownie: .……………………………………………..…………..…..... PLN) 
- należny podatek VAT w wysoko ści ……………………………… PLN 
(słownie:………………………………………………………….……..PLN) 
- cena brutto (z podatkiem VAT)……………….………………..…..PL N 
(słownie: ……………………………………….……………..…...……PLN) 
w tym: 
 

5) Oferuję (my) wykonanie Zamówienia w terminie do …………………. 
6) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
7) Akceptuję (my) bez zastrzeżeń Projekt umowy przedstawiony w Części II 

SIWP – Projekt umowy. 
8) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści 

zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu zobowiązuję (my) 
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję (my) się zabezpieczyć umowę zgodnie z 
treścią pkt. 8 SIWP, 

9) Nie zamierzam (y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/Części niniejszego zamówienia zamierzam (y) powierzyć 
podwykonawcom* zgodnie z Załącznikiem nr 4 
 (*niepotrzebne skreślić) 

 
10) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek: 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

11) Następujące wypełnione załączniki do Oferty stanowią integralną część 
niniejszego formularza oferty. 

a)… 
b)…. 

PODPIS: 

L.p. Nazwa 
Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby  
( osób)  upoważnionej (ych)   
 do podpisania niniejszej oferty w 
imieniu  
Wykonawcy 

Podpis (y) osoby ( osób)  
upoważnionej (ych) do  
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy (ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó
w) 

Miejscowość  
i data 

   
 
 
 

   

 


