
 
 

P/06/2023 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

 

..................................................................................................................................    
/pieczęć  firmy lub dane adresowe i kontaktowe Dostawcy/ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca:  

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .................................................................................. 

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

REGON: ………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL. ………………………………………… FAX …………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: ………………………………………. TEL. ……………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Zamawiający: Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi sp.  z o.o., ul. Papieża Jana 

Pawła II 5; 18-300 Zambrów 

 

Przedmiot zamówienia: Odtworzenie nawierzchni utwardzonych oraz terenów 

zielonych (trawników) po robotach budowlanych związanych z wymianą sieci 

cieplnych w 2023 roku 

 

Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ i złożoną 

ofertą po cenach jednostkowych: 

 

1. Odtworzenie chodników wykonanych z kostki brukowej na podbudowie 

betonowej o grubości min. 5 cm z betonu C8/C10 

Cena jednostkowa netto  ……………… zł/ m2 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………………….)  

Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. …………………………………….. zł/ m2 

(słownie:…………………………………………………….……………………………………..…………………) 

Cena jednostkowa brutto  ……………… zł/ m2 

(słownie:…………………………………………………………………………….……………………….…….…) 

 



2. Odtworzenie parkingów/dróg wewnętrznych wykonanych z kostki brukowej 

na podbudowie betonowej o grubości min. 20 cm z betonu C16/C20 

Cena jednostkowa netto  ……………… zł/ m2 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………………….)  

Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. …………………………………….. zł/ m2 

(słownie:…………………………………………………….……………………………………..…………………) 

Cena jednostkowa brutto ……………… zł/ m2 

(słownie:…………………………………………………………………………….……………………….…….…) 

 

3. Odtworzenie obrzeży chodnikowych na ławie betonowej z betonu C8/C10 

Cena jednostkowa netto  ……………… zł/ m 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………………….)  

Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. …………………………………….. zł/ m 

(słownie:…………………………………………………….……………………………………..…………………) 

Cena jednostkowa brutto ……………… zł/ m 

(słownie:…………………………………………………………………………….……………………….…….…) 

 

4. Odtworzenie krawężników drogowych na ławie betonowej z betonu C16/C20 

Cena jednostkowa netto  ……………… zł/ m 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………………….)  

Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. …………………………………….. zł/ m 

(słownie:…………………………………………………….……………………………………..…………………) 

Cena jednostkowa brutto ……………… zł/ m 

(słownie:…………………………………………………………………………….……………………….…….…) 

 

5. Odtworzenie terenów zielonych (trawników) 

Cena jednostkowa netto  ……………… zł/ m2 

 (słownie:…………………………………………………………………………………………………………….)  

Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. …………………………………….. zł/ m2 

(słownie:…………………………………………………….……………………………………..…………………) 

Cena jednostkowa brutto ……………… zł/ m2 

(słownie:…………………………………………………………………………….……………………….…….…) 

 

Oświadczamy, że: 

1. Termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty wystawienia faktury, po dokonaniu 

komisyjnego odbioru danego fragmentu powierzchni utwardzonej. 

2. CENA OFERTY obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji zamówienia 

określonego w SWZ i w załącznikach oraz wynikające z konieczności ich poniesienia 

celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi  

w SWZ, sukcesywnie w okresie od dnia 01.04.2023 r. do: 30.09.2023 r. 



4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ, w tym z projektem umowy i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego 

przygotowania i złożenia oferty, skalkulowania ceny oraz wykonania zamówienia. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SWZ. 

6. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; 
7. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, w tym ze „Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót” i przyjmuję ją bez zastrzeżeń; 
8. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia na oferowanych warunkach; 
9. Nie istnieją podstawy do wykluczenia mnie z postepowania w oparciu o przepisy ogólne 

dot. wykluczenia; 
10. Przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi zamówienia; 
11. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
12. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 
13. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
14. Jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym podatnikiem podatku VAT; 
15. Nie otwarto likwidacji mojej firmy ani nie ogłoszono jej upadłości; 
16. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne 
17. Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

18. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

19. Następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

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

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

20. Zapoznaliśmy się ze  Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz warunkami przetargu 

i nie wnosimy żadnych uwag. 

 

 

 

……………………..………………………………………… 
(Podpis osoby/osób uprawnionych) 

 

 


