
         
        Szczuczyn dnia 2008.07.21 
 
 
 
 
        Zainteresowani oferenci 
 
 
SGR 3410-JB-1-2/08 
 
   
 
Dot. przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum         
       w Szczuczynie. 
 
 

W związku z pytaniem oferenta dot. wysokości wadium w przetargu 
nieograniczonym na budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie, 
informuję, Ŝe wadium na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 50.000,00 zł 
/słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/. 
           W załączeniu formularz oferty z właściwą wysokością kwoty wadium. 

 
 
      Burmistrz Szczuczyna 
 
        Waldemar Szczesny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
............................................................................                 

(pieczęć adresowa Wykonawcy 
/Uczestnika/ów/ Konsorcjum*) 

 

NIP**): .................................................... 

REGON**):.............................................                
tel.**): .....................................................                 
fax**): .....................................................                 
adres e – mail**): ....................................  
               
 
 

FORMULARZ OFERTY  
  

    Zamawiający: 
           Urząd Miejski w Szczuczynie 
           19-230 Szczuczyn 
           ul. Plac Tysiąclecia 23. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na 
zadania pod nazwą: 

„Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie” 

 
Ja/My, niŜej podpisany/i, 

........................................................................................................................................................, 

działając w imieniu i na rzecz: 

........................................................................................................................................................, 

składając niniejszą ofertę, zobowiązuję/emy się do: 
 

1/ wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną                    

Wykonania i Odbioru Robót, wzorem umowy i pozostałych zapisach w  pkt. II SIWZ przy następującej 

cenie:  
 

Nazwa 
 

 
Wartość ogółem 

/netto zł/ 

 
VAT 

 
Wartość ogółem  

/brutto zł/  
% 

 
zł 

Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem 

(roboty budowlane i instalacyjne) 

 22   

 
 netto:  ............................................ zł, 

   (słownie netto: ...............................................................................................................................zł)  

   VAT : ........................................... zł 

   (słownie VAT: ..............................................................................................................................zł)  

   brutto (netto + VAT) ....................................................zł  

   (słownie brutto:..............................................................................................................................zł)   

zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi. 
 
 
 
 



 
2. Oświadczamy, Ŝe:  

- zamówienie zrealizuję/emy do ............................ (wymagane: 30 wrzesień 2010 r.), 
- składam/y niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez 

…………………………………...…....................................................*) 
           (nazwa lidera) 

-      akceptuję/emy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, 
- zapoznałem/liśmy się z SIWZ i uznaję/emy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 
-      nie uczestniczę/ymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania, 
- wadium w wysokości  50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) zostało  wniesione w formie 

………........………............................................................ w dniu ………......…………., 
- zobowiązuję/emy się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości  

8 % ceny ofertowej brutto w terminie podpisania umowy, w formie ............................................... 
............................................................................., 

-      zamówienie zrealizuję/emy przy współudziale podwykonawcy/ów *), którego/ych procentowy udział w 
wartości przedmiotu zamówienia łącznie wynosi ........... % *), a zakres przewidywanych prac do 
wykonania przez niego/nich przedstawia załącznik nr ……, 

-      uwaŜam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej otwarcia, 

- zapoznaliśmy się z przedmiotu zamówienia i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń 
- udzielę/my na wykonane roboty i wbudowane materiały ( wymagane: min. 36 m-cy ) ........ m-cy 

gwarancji, 
- w przypadku podzlecenia części zamówienia zobowiąŜę/emy podwykonawcę/ów do udzielenia 

wymaganej gwarancji na oferowaną przez niego/nich część przedmiotu zamówienia *), 
- zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się, w przypadku 

wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3. Oferta została złoŜona na ….. stronach, kolejno ponumerowanych od nr… do nr …., w tym informacje 
zawarte na stronach od nr ….. do nr …. , umieszczone w oddzielnej wewnętrznej kopercie, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 

....................................................    
…................................................ 
.................................................... 
....................................................  
……………………………........ 
….……………………………... 
….……………………………... 
……………………………….... 
……………………………….... 
….…………………………….... 
….……………………………... 
..................................................... 
..................................................... 

 

 

 

......................................................               

           miejscowość i data                                                                      
....................................................................................
... 

/Podpis osoby upowaŜnionej 
do podpisywania oferty/ 

 
*) niepotrzebne skreślić. 
**) w przypadku Konsorcjum wpisać dane dotyczące pełnomocnika ( lidera ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


