
ZZaałł..  NNrr  22  --  OOffeerrttaa  wwyykkoonnaanniiaa    

 

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTYY  

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekonomii na odcinku od ul. 11-Listopada do 

ul. Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej” – całość zadania. 

1. INWESTOR – MPWiK Sp. z o.o. : 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej  

ul. Cicha 8 , 26-110 Skarżysko-Kamienna  

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

 

 

  

 

 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1.   zapoznałem się z treścią Dokumentacji Projektowych dla niniejszego zamówienia                    

i nie wnoszę zastrzeżeń do otrzymanych dokumentów, 

2. gwarantuję wykonanie całości robót objętych dokumentacją projektową bez 

względu na zaistniałą w między czasie sytuację.   

3. cena mojej (naszej) oferty wynosi (kwota ryczałtowa): 

cena bez podatku od towarów i usług: ....................................................[PLN] 

(słownie: ........................................................................................... [PLN]) 

Należny podatek od towarów i usług: : .................................................. [PLN] 

(słownie: ........................................................................................... [PLN]) 

stawka 23 %  

RAZEM: Cena z należnym podatkiem od towarów i usług: ..........................[PLN] 

(słownie: ........................................................................................... [PLN]) 

W załączeniu przedkładamy wypełniony druk kosztorysu ofertowego Zał.   

Nr 5-1. 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 



4. Zobowiązujemy się do wykonania całości robót w terminie wskazanym przez  

MPWiK Sp. z o.o. tj. najpóźniej do dnia 15.12.2022r.   

 

 

5. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń przedstawiony wzór umowy.  

6. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  

zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Inwestora.  

7. składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

 
8. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  

l.p. Nazwa części zamówienia  Wartość (brutto)  

 
 
 

  

 

 
 

  

5. Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

  

 

 

    

  

 

 

    

 

                                                           
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

 


