
Załącznik nr 4 do SIWZ

................................................................................
/pieczęc	 firmy lub dane 
adresowe i kontaktowe Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca: 

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

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

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

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

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

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

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

Zamawiający  :   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;  ul. Świętego Brata
Alberta Chmielowskiego 12; 21-300 Radzyń Podlaski
Zadanie: „Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzyniu
Podlaskim” Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamo	 wienia: – roboty
budowlane  termomodernizacyjne  opisane  w  rozdziale  III  SIWZ  -  zgodnie  z
wymaganiami SIWZ  za kwotę:

Netto _ _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN
(słownie:………………………………………………………………………….) 
Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN
(słownie:………………………………………………………..…………………)
Brutto _ _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN
(słownie:……………………………………………………………………….…)

- zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty termomodernizacyjne
w  ilos	ci  ………………………..  miesięcy  (minimalna  długos	c	  okresu  gwarancyjnego  –  36
miesięcy) licząc od dnia protokolarnego przekazania zadania. 

1. Termin płatnos	ci będzie wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury, po dokonaniu
protokolarnego odbioru robo	 t.   

2. Do dnia 15 wrzes	nia 2020 r. przedstawimy Zamawiającemu stosowną dokumentację
techniczną wykonywanych robo	 t budowlanych. 



3. Os	wiadczamy, z9e CENA OFERTY obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji
zamo	 wienia okres	 lonego w SIWZ i w załącznikach oraz wynikające z koniecznos	ci
ich poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamo	 wienia.

4. Os	wiadczamy,  z9e  wykonamy  zamo	 wienie,  zgodnie  z  warunkami  okres	 lonymi  
w SIWZ, w terminie do dnia: 30 września 2021 r.

5. Os	wiadczamy,  z9e  zapoznalis	my  się  z  postanowieniami  SIWZ,  w tym z  projektem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzez9en	  oraz zdobylis	my konieczne informacje nie-
zbędne do włas	ciwego przygotowania i złoz9enia oferty, skalkulowania ceny oraz wy-
konania zamo	 wienia.

6. Os	wiadczamy,  z9e  uwaz9amy się  za związanych niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  
w SIWZ.

7. Os	wiadczamy, z9e w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

8. Os	wiadczamy, z9e przed zawarciem umowy:
 wniesiemy zabezpieczenia nalez9ytego wykonania umowy przed podpisaniem

umowy w wysokos	ci: _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN (słownie………………………………)
w formie………………………………………………………………………..

 zobowiązujemy się ubezpieczyc	  od odpowiedzialnos	ci cywilnej z tytułu pro-
wadzonej działalnos	ci związanej z przedmiotem zamo	 wienia w całym okre-
sie trwania budowy na kwotę ……………. PLN (słownie złotych: …………………….).

9. Przewidujemy, z9e przedmiot zamo	 wienia wykonamy sami / Przewidujemy, z9e nastę-
pujące częs	ci zamo	 wienia powierzymy do wykonania podwykonawcom: 

Lp
.

Częs	c	 zamo	 wienia, kto	 rej wykona-
nie zamierzamy powierzyc	 do wy-

konania podwykonawcy

Nazwa/ firma podwykonawcy
[o ile jest znany]

10.Wadium o wartos	ci …………... zł wnies	 lis	my w formie ………………………………….. w dniu
………………………………….… 

11.Os	wiadczamy,  z9e  następujące  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso	 w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

…………………………………………………………………………………….………………………………………...
W załączeniu przedstawiamy opis wykonania zamo	 wienia.

12.Os	wiadczamy, z9e zapoznalis	my się ze specyfikacją istotnych warunko	 w zamo	 wienia
oraz warunkami przetargu i nie wnosimy z9adnych uwag.

13.Oferta, wraz z wymaganymi dokumentami zawiera łącznie ....... stron (wraz z formu-
larzem ofertowym) i zgodnie z poniz9szym wykazem obejmuje:

a) ………………………………………………….

b) …………………………………………………..



c) …………………………………………………..

d) …………………………………………………..

e) …………………………………………………...

f) …………………………………………………..

g) …………………………………………………...

Załączniki:
1. Formularz cenowy - zał. 4-1
2. Harmonogram prac - zał. 4-2

…………..…………………………………………
Podpis osoby/oso	 b uprawnionych


