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Załącznik Nr 1do SIWZ                
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
Dane wykonawcy : 
Nazwa :                     
.................................................................................................................................................................................... 
 
Siedziba :                 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Adres poczty elektronicznej       
................................................................................................................................................................................ 
Numer telefonu          ............................................ Numer faksu 
................................................................................... 
Numer REGON         ............................................ Numer NIP ............................................................................ 
Nazwa banku i numer rachunku .......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zamówienia : 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie 
prowadzone w formie przetargu ofert, oznaczonego znakiem: 1/PO/projekt/2010                               
na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej - oświadczamy, że oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie   z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ofertową: 
 
Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 3   
                                w    Zamościu . 
oferowana cena netto wynosi          ................................. zł. 
podatek VAT                                     ................................. zł. 
oferowana cena brutto wynosi        ................................. zł. 
(słownie:...................................................................................................................................................) 
 
Zadanie Nr 2  –    Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reja  18 
                                  w    Zamościu : 
oferowana cena netto wynosi             ................................. zł. 
podatek VAT                                        ................................. zł. 
oferowana cena brutto wynosi            ................................. zł. 
(słownie:...................................................................................................................................................) 
 

 
 
 
 

 
pieczęć  Wykonawcy 
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Zadanie Nr 3  –    Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reja 20 
                                 w    Zamościu  : 
oferowana cena netto wynosi             ................................. zł. 
podatek VAT                                        ................................. zł. 
oferowana cena brutto wynosi           ................................. zł. 
(słownie:...................................................................................................................................................) 

 

Zadanie Nr 4  –    Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reja   24 
                                                w    Zamościu : 
oferowana cena netto wynosi             ................................. zł. 
podatek VAT                                        ................................. zł. 
oferowana cena brutto wynosi           ................................. zł. 
(słownie:...................................................................................................................................................) 

 

Zadanie Nr 5  –    Wymiana świetlików dachowych  zabytkowych kamienic w Zespole  
                                Staromiejskim  w Zamościu pod adresem :   

- Rynek Wielki 4, 6, 12, 14 
- Rynek Wielki 3, 5, 7a, 9 
- Staszica 9, 13, 15, 19, 27 
- Ormiańska 8, 10 

oferowana cena netto wynosi            ................................. zł. 
podatek VAT                                        ................................. zł. 
oferowana cena brutto wynosi           ................................. zł. 
(słownie:...................................................................................................................................................) 

 

Zadanie Nr 6  –    Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem poddasza zabytkowej  
                                 kamienicy  w Zespole Staromiejskim w Zamościu , adres :   
 -  Żeromskiego 10,  

oferowana cena netto wynosi            ................................. zł. 
podatek VAT                                        ................................. zł. 
oferowana cena brutto wynosi           ................................. zł. 
(słownie:...................................................................................................................................................) 

 
 

-  Żeromskiego 12,  

oferowana cena netto wynosi            ................................. zł. 
podatek VAT                                        ................................. zł. 
oferowana cena brutto wynosi           ................................. zł. 
(słownie:...................................................................................................................................................) 
 
Zadanie Nr 7  –    Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem poddasza zabytkowej  
                                 kamienicy  w Zespole Staromiejskim w Zamościu , adres  - Staszica 13 
oferowana cena netto wynosi            ................................. zł. 
podatek VAT                                        ................................. zł. 
oferowana cena brutto wynosi           ................................. zł. 
(słownie:...................................................................................................................................................) 
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Oświadczamy, że: 

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zapoznaliśmy się z treścią S I W Z (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                   

w miejscu  i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
____________________,  dn.  ____________                        _______________________________ 

                                                                                                                                      (podpis i pieczęć  Wykonawcy)  
 

 
 


