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……………..………………................. 
               (pieczęć Wykonawcy) 

……………..(miejscowość), dnia ……………… 
 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
 
…………………………………………. 
 
………………………………………….. 
 
NIP ……………………………………… 
 
REGON………………………………….. 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
W odpowiedzi na upublicznione ogłoszenie firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” 
S.A. z siedzibą w Jarocinie oferujemy dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zasilania pyłem 
węglowym (instalacja fabrycznie nowa) oraz wykonanie robót budowlanych związanych  
z instalacją zasilania pyłem węglowym wg specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do 
niniejszej oferty (specyfikacja techniczna instalacji zasilania pyłem węglowym przygotowana przez 
Wykonawcę). Oferowane warunki przedstawiamy poniżej: 
 
1. Ceny wskazane w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Cena musi być podane w złotych polskich (PLN) lub 
euro (EUR) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT: 

1) Cena instalacji zasilania pyłem węglowym: 

Cena netto ……………………. PLN / EUR* słownie:......................................................................... 

Podatek VAT ….…..%, tj. ……………….. PLN / EUR*   

Cena brutto ……………………. PLN / EUR* słownie:....................................................................... 

2) Cena za wykonanie robót budowalnych związanych z instalacją zasilania pyłem węglowym: 

Cena netto ……………………. PLN / EUR* słownie:........................................................................ 

Podatek VAT ….…..%, tj. ……………….. PLN / EUR*   

Cena brutto ……………………. PLN / EUR* słownie:....................................................................... 

 

Cena łączna instalacji zasilania pyłem węglowym i wykonania robót budowalnych związanych  
z instalacją zasilania pyłem węglowym: 

Cena netto ……………………. PLN / EUR*  słownie:........................................................................ 

Podatek VAT ….…..%, tj. ……………….. PLN / EUR*   

Cena brutto ……………………. PLN / EUR*  słownie:...................................................................... 
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2. Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia: ………… dni, licząc od dnia podpisania 
umowy. 

 
3. Oferujemy na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię na okres …………… miesięcy. 
 
Jednocześnie oświadczamy co następuje: 
1. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce 
jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 
akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, c) pełnieniu funkcji członka organu 
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających 
lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, e) 
pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w 
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub 
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, f) pozostawaniu 
z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją budowlaną 
oraz wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy jaka będzie podpisana z wybranym 
Wykonawcą, akceptujemy jej treść i zobowiązujemy się wykonać zamówienie na zawartych  
w niej warunkach. 

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu 
Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania przetargowego. 
7. Do niniejszej oferty załączamy: 

a)  specyfikację techniczną oferowanej instalacji zasilania pyłem węglowym 
b) …………………………………………………………….. 
c) …………………………………………………………….. 
d) …………………………………………………………….. 

 
 

.…………………………………………………………………... 
                                                         (podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


