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Załącznik Nr 4 
 

Miasto Kalety 
42-660 KALETY 

ul. Żwirki i Wigury 2 
(Z a m a w i a j ą c y) 

.................................... 
pieczęć Wykonawcy  
 

O F E R T A  P R Z E T A R G O W A 
 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ……….................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
Województwo: ......................................................................................................................................................................... 
 
NIP: ……………………………….............................. REGON: ................................................................................................. 
 
Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: .......................................................................................... 
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: ..................................................................................................... 
 
Telefony: ............................................................………………………………………………….………………………………….… 
 
E-mail: ………………………………………………………………….…………………………………………………..……………….. 

 
Nawiązując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
 

„Utwardzenie terenu wraz z robotami towarzyszącymi na stadionie w Kaletach 
 przy ul. Fabrycznej 35” 

  
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 

CENA OFERTOWA NETTO:  ……………………………………….………………… zł 
 
słownie: ………………………………………………………………..…………………... 
 
plus …………% podatku VAT w kwocie ……………………………………………… zł 
 
na łączną kwotę brutto  ………………………………………………………………… zł 
 
słownie: …………………………………………………………………………………….. 

 
zgodnie z cenami określonymi w kosztorysie ofertowym. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt IV. SIWZ. 
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2. Na przedmiot zamówienia udzielamy 36. miesięcy gwarancji. 
3. Oświadczamy, że cena podana w pkt .1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 

zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
4. Oświadczamy, iż cena oferty nie będzie podlegała podwyższeniu. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią specyfikacji  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach określonych przez 
zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte dokumentacji przetargowej jako 
wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia. 

7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie poinformujemy o nich 
zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na okres 30 dni od daty terminu otwarcia ofert. 
9. Oświadczam, że akceptuję warunki specyfikacji oraz przyjmuję załączone warunki umowy bez uwag. 

10. Wadium przetargowe zostało wniesione w dniu ……………………. w wysokości …………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………zł) 

W formie …………………………………………………………………………………………………………….. 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do: 

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

- wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto)  

w kwocie ……………………………………… zł w formie …………………………………………………….. 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 
 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 
 
 

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

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,  
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 
imieniu)  

 


