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                                                                                                          Zamawiający: 
                                          ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „WOJCIECHOWSKI”        
                                          Zdzisław Wojciechowski 
                                          Bukowiec Opoczyński 7A, 26-300 Opoczno     
                                          Siedziba Firmy -  Sobawiny 7E 

 
FORMULARZ   O  F  E  R T  Y 

 
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
Adres*.......................................................................................................................................... 
REGON* ............................................................. 
NIP*.................................................................... 
Telefon*............................................................... 
Faks* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję 
.......................................................... 
*- w przypadku oferty wspólnej, należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
   
 
W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego oferujemy BUDOWĘ BIOGAZOWNI 
ROLNICZEJ O MOCY 0,5 MW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I 0,7M W ENERGII 
CIEPLNEJ WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W  
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZT WA 
ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013,  Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, 
Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka . Działanie  II.9 Odnawialne Źródła Energii. 
 

 
1. Cena ryczałtowa łączna oferty brutto (suma pkt od 1.1  do  1.6) 
................................................................................................................. 
słownie: ………………......................................................................................... 
………………...............................................................................................................................
w tym : 
1.1. Cena ryczałtowa brutto za komplet dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na 
budowę  biogazowi ………………….zł. słownie:……………… …………………............... 
w tym podatek stawka VAT=……..% kwota netto………………………….   
1.2. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie budowy biogazowi …………………zł 
słownie: …………………..…………..……………….............. w tym podatek stawka 
VAT=……..% kwota netto………………………….   
1.3. Cena brutto za wykonanie szkolenia personelu ……………zł słownie: ………………….. 
…………………………. w tym podatek stawka VAT=……..% kwota  netto………..……….   
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1.4 Cena brutto za wykonanie dokumentacji powykonawczej ………………………………zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………… 
w tym podatek stawka VAT=……..% kwota  netto………..……….   
1.5.  Cena za wykonanie tablic informacyjnych o finansowaniu z UE ………………………zł 
słownie: …………………………………………… w tym podatek stawka VAT=……..% 
kwota  netto………..……….   
1.6.  Cena za wykonanie tablic pamiątkowych  o finansowaniu z UE ………………………zł 
słownie: ……………………………………… w tym podatek stawka VAT=……..% kwota  
netto………..……….   

2. Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 
zamówienia. 
3. Ceny określone w ofercie zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 
zmianom. 
4. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, uwzględniliśmy w cenie pełen zakres robót i nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń. 
5.  Termin wykonania zamówienia: akceptujemy termin określony przez Zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
6.Okres gwarancji:  

• okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy i 24 miesiące na urządzenia 
licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu, 

• gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w 
zakresie wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne 
(gwarantowane przez Wykonawcę) koszty eksploatacyjne biogazowni. 

7. Okres rękojmi - akceptujemy okres rękojmi określony przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert.  
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami, które zostały zawarte w projekcie 
umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
11. Oświadczamy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach nr od........................ 
do ....................... . 
12. Oświadczamy, że niniejsza oferta spełnia wszystkie wymagania minimalne zawarte w 
siwz. 
13. Ofertę niniejszą składam/y na ................... kolejno ponumerowanych stronach 
14. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 
1................................................................................. 
2................................................................................. 
3................................................................................. 
4................................................................................. 
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5 ................................................................................ 
6 ................................................................................ 
7................................................................................. 
8................................................................................. 
9................................................................................. 
10............................................................................... 
 
 
 

   ......................................, dnia..................................... 
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                                    ................................................................... 
                                                                                                 /podpis upoważnionego   
                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
   Informacja dla Wykonawcy: 
   Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do 

reprezentowania firmy. 
   W stosunku do osób fizycznych składających ofertę należy podać imię, nazwisko oraz miejsce  

zamieszkania.  
 


