
 
                 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

                        06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

                         tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18 

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  znak sprawy TBS-01/18 

 

                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1 

  

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ  

 

 

                                                         FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:                ................................................ 

    

Siedziba: ................................................    

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

 Numer telefonu:                ...............................................  

Numer faksu:   ................................................  

Numer REGON:                 ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl, tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez:Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr TBS01/18 na budowę wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Ciechanowie                                      

przy ul. Karola Szwanke na działce Nr 4781/5,  oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

cena ryczałtowa netto............................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena ryczałtowa brutto..........................................................................................................zł  

(słownie: ................................................................................ ...............................) 

 

1. Składamy niniejszą ofertę przetargowa we własnym imieniu/jako partner konsorcjum* zarządzonego przez  

 

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

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy/ 

projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy brak wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia 

wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 

ustawy. 

6. Oświadczamy brak wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, 

7. Oświadczamy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 
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8. Oświadczamy, ze zatrudnimy min 15 osób na umowę o pracę, pracowników wykonujących czynności z 

realizacją przedmiotu zamówienia- wykonanie robót budowlanych. Po podpisaniu umowy w terminie 7 dni 

przedstawimy określone we wzorze umowy. 

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, ze załączone dokumenty opisują stan prawny                            

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 233 KK) 

10. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 16 miesięcy od dnia przekazania ternu 

budowy. 

11. Nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia* 

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia* 

 

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Zobowiązuje się do udzielenia gwarancji,rękojmi na okres ………………………(nie krótszy niż 36 

miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego) 

13. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

14. Oświadczamy, ze w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

15. Wadium w kwocie  …………………………..PLN zostało wniesione w dniu …………………….. 

w formie ……………………………………………………………………… 

(dowód wniesienia wadium w załączeniu) Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

16. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na wiedzy i doświadczeniu 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów (należy wskazać nazwę i adres podmiotu)  

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

w zakresie…………………………………………………………………………………………………… 

17. Zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej 

ceny  ofertowej brutto, w kwocie …….…………………………w formie: 

……………………………………………………. przed podpisaniem umowy 

 

18. Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron. 

19. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

20. Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje wykonawcy:  

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

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

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

  (miejscowość i data)                                 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 


