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 O F E R T A  

 

 

.....................................                                                                  .......................... 
        pieczęć adresowa Wykonawcy                                                                                                                                                       data 
 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. M. Rataja 6 
23-100 Bychawa 

   
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Porządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa - Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Bychawie – stacja zlewcza” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń 
w Bychawskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., ul. M. Rataja 6 w Bychawie oraz stronie 
internetowej www.ebpk.pl 

 
 

•    Wykonawca 1:  .................................................................................................................................... 

Adres:   ...................................................................................................................................................... 

Tel.:   ...................................................  e-mail: ....................................................................................... 

• Wykonawca 2*:  ................................................................................................................................... 

Adres:   ...................................................................................................................................................... 

Tel.:    ...................................................  e-mail: …………….................................................................... 

• Wykonawca 3*:  .................................................................................................................................. 

Adres:   ...................................................................................................................................................... 

Tel.:      ...................................................  e-mail:....................................................................................... 

• Pełnomocnik * do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. lider konsorcjum): ....................................................................................................... 

Adres: ........................................................................................................................................................ 

Tel.:    ...................................................  e-mail: ....................................................................................... 

 

* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcja lub spółki cywilne); należy  podać 
nazwy/firmy i  adresy/siedziby wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 
1. oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych 
warunków  zamówienia: 
 

za  cenę ..................................................................................................... brutto zł  

słownie: .................................................................................................................................................zł, 

2. oświadczamy, że okres gwarancji wynosi ………….. miesięcy.  

 

3. oświadczamy, że do wyliczenia łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia publicznego, które jest wynagrodzeniem ryczałtowym zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku 
od towarów i usług (vat) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert, 
4. oferujemy następujące czynniki cenotwórcze dla dodatkowych robót budowlanych (należy podać 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku):  
a) stawka roboczogodziny R ........ zł/godz., 
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b) koszty pośrednie KP od (R+S) ..........%, 
c) zysk Z od (R+S+KP) ..........%. 
5. oświadczamy, iż roboty dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych zawartych 
w kosztorysie ofertowym szczegółowym, a w przypadku ich braku na podstawie zatwierdzonych przez 
Zamawiającego wycen własnych Wykonawcy, w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w pkt. 4, 
6. oświadczamy, że cena oferty, którą stanowi łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia w terminie oraz miejscu wskazanym w siwz, w tym m.in. opłaty, takie jak 
podatki (w tym podatek od towarów i usług),  oraz wszelkie inne koszty wykonawcy, 
7. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został załączony do niniejszej specyfikacji 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonej w niej warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 
8. zamówienie zrealizujemy: 
a) sami**/przy udziale podwykonawców, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące  
w  zakres przedmiotu zamówienia**:  
    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(firma podwykonawcy oraz zakres zamówienia, które będzie wykonywać) 

9. oświadczamy, że następujące informacje/dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane: 
a) ………………………………………………………………………………………………, 
b) ……………………………………………………………………………………………. 
(w załączeniu uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji i dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa)** 

10. korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: (podać jeśli jest to inny adres niż 

podany powyżej) .................................................................................................................................. 
11. Załącznikami do niniejszej oferty jest: 

1) oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu                           
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) dowód wniesienia wadium, 
3) zobowiązanie innych podmiotów, jeśli wykonawca polega na ich zdolnościach technicznych lub 

zawodowych na zasadach określonych  w art. 22a  ustawy Pzp – jeśli dotyczy**, 
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy **. 

 
 
 
 

 

 

...................................................... 

 

 

** niepotrzebne skreślić 

 Podpis  osoby upoważnionej 


