










Formularz oferty - Załącznik nr 1 (poprawiony) 
 

Gmina Świlcza 
36-072 Świlcza 168 

 
OFERTA 

 
do przetargu nieograniczonego nr RGI.271.10.2017 na wykonanie zamówienia pod nazwą: 
„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Nazwa: Gmina Świlcza 
Adres: 36-072 Świlcza 168 
REGON 690582140, NIP 517-00-45-613 
Strona internetowa Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl 
 
2. WYKONAWCA: 

Pełna dokładna nazwa 
wykonawcy/ 
Imię i nazwisko 

 

Siedziba 
 

 

Dokładny adres siedziby 
 
 

 

REGON  

NIP  

Tel  

Fax  

e-mail  

Strona internetowa  

Adres do korespondencji 
 

 

Tel  

Fax  

e-mail  

 
 
3. Osoba uprawniona do kontaktów 

 

Imię i nazwisko 
 
 

 

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

- akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia, 
- gwarantuję(my) wykonanie  Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ 
 
5. Oferuję (my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Cena netto  

[zł] 

Podatek VAT Cena brutto  
[zł] 

% zł 

1 Zakres I:     



Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola 
Publicznego im. Jana Pawła II w Bratkowicach,  
adres: 36-055 Bratkowice 407A 

2 
Zakres II: 
Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół  
w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 398 

 
   

3 
Zakres III: 
Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Bratkowicach, adres: 36-055 Bratkowice 606 

 
   

4 
Zakres IV: 
Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół  
w Dąbrowie, adres: Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana 

 
   

5 
Zakres V: 
Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Mrowli, adres: 36-054 Mrowla 51 

 
   

6 

Zakres VI: 
Modernizacja energetyczna budynku Zespół Szkół  
w Świlczy, adres: 36-072 Świlcza 336 

 

   

Razem brutto za całość [zł]:  xxxx   

Słownie brutto za całość:  

………………....................................................................................................... złotych brutto; 

Uwaga!!! 
Należy załączyć do oferty kosztorysy ofertowe skrócone potwierdzające wyliczenie ceny 
ofertowej brutto (zgodnie z  pkt 12.2 siwz); 

 
6. Okres gwarancji i rękojmi -  ………………………….… lat  

tj. ………………………….. miesięcy 

(słownie) ……………………………………………………………………………. lat 

(słownie) ……………………………………………………………………………..miesięcy 

UWAGA!!! 

 Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego 

wynosi 5 lat (60  miesięcy)  od odbioru końcowego; 

 Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny ofert wynosi 

6 lat (72 miesiące) od odbioru końcowego; 

 Oferty Wykonawców, którzy zaoferują okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 5 lat 

(60 miesięcy)  zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. 

7. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

8. Oświadczam, ze zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 

9. Oświadczam, ze akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy.  

10. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę 
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, które zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć Umowę zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych i wymaganiami podanymi w siwz, 

11. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia] (niepotrzebne skreślić) 

12.  

Lp. Część zamówienia, której wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy  

Firma podwykonawcy 

   



   

   

 
 
 
…………………………………… 

data 

 
 

.................................... 
      Podpis  
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Załącznik nr 5. Wykaz osób (poprawiony)  
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RGI.271.10.2017 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków 
oświatowych na terenie Gminy Świlcza” 

Lp. Nazwisko i Imię 
Kwalifikacje zawodowe / 

uprawnienia 

Zakres planowanych do 
wykonywania czynności  
w realizacji zamówienia 

Podstawa do dysponowania osobami 
(wskazanie formy współpracy, tj.  

np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
zobowiązanie podmiotu trzeciego) 

1 2 3 4 5 

1 

   uprawniania do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub 

 odpowiadające im (wyżej wskazanym tj. 
uprawnieniom do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej) ważne uprawnienia 
wydane na podstawie obowiązujących wcześniej 
przepisów lub 

 kwalifikacje równoważne do wymaganych 
zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zm.).  
 

 

 

2 

   uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

 odpowiadające im (wyżej wskazanym tj. 
uprawnieniom do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych) ważne 
uprawnienia wydane na podstawie 
obowiązujących wcześniej przepisów lub 

 kwalifikacje równoważne do wymaganych 
zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zm.).  
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3 

   uprawniania do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub 

 odpowiadające im (wyżej wskazanym tj. 
uprawnieniom do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych) ważne uprawnienia 
wydane na podstawie obowiązujących wcześniej 
przepisów lub 

 kwalifikacje równoważne do wymaganych 
zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zm.).  

 

 

 
 

………………………………….       …………………………………. 
Miejsce i data złożenia oświadczenia        Podpis, pieczęć imienna Wykonawcy 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/
mailto:ug.swilcza@intertele.pl







