
 
 

Załącznik nr 2.1 do Ogłoszenia 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:    ................................................  
Siedziba:    ................................................   
Strona internetowa:   ................................................ 
Numer telefonu:   ……......................................... 
numer faksu:    ………...................................... 
KRS:     ................................................ 
REGON:    ................................................ 
NIP:     ................................................ 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Nazwa: Euro-Rama Sp. z o.o. 
Siedziba: 37-410 Ulanów, ul. Cmentarna 3 
KRS: 0000519960 
NIP: 602-013-24-69 
REGON: 181140278 
Telefon: 15 876 30 16 
Fax: 15 876 30 16 
E-mail: biuro@euro-rama.pl  
Strona internetowa: http://www.euro-rama.pl/ 

III. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy: 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalną”, oferujemy 
wykonanie przedmiotu przetargu, zgodnie z wymogami Ogłoszenia za cenę: 

Cena oferty 

Wartość netto (roboty dot. budynku)  
VAT 8 %  
Wartość netto (roboty zewnętrzne)  
VAT 23 %  
Razem wartość netto  
Razem VAT  
Łączna wartość brutto  

 



 
Oświadczamy, że: 

1. Wykonamy przedmiot przetargu w terminie do 
dnia:……………………………………... 

2. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie lat) –  ……………………….. 

Oświadczenie dotyczące postanowień Ogłoszenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Ogłoszenia i akceptujemy je bez 
zastrzeżeń, oraz że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że załączony do Ogłoszenia wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
 
Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości:………………………………., w formie:……………..………………………… 

IV. Dokumenty załączone do oferty: 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty załączamy:  
 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 

V. Zakres przedmiotu przetargu, które Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcom: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

VI. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 
.................... .......... ..........do reprezentowania w postępowaniu 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 
.................... .......... .......... do reprezentowania w postępowaniu 

VII. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwa (firma) ………………………………………………………………………………… 
Telefon…………………Fax………………………………………………………………….. 



 
	
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
 

VIII. Inne informacje Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis Wykonawcy) 
 
* niepotrzebne skreślić 

 


