
„Projekt i budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła 

komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód”  nr sprawy TF/S/001/21 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Do: Tramwaj Fordon spółka z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz 

 

Od: .............................................................................................................................................. 
/pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ 

NIP: ........................................................... REGON: ................................................................ 

PESEL (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): 

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

tel.: ........................................................................... adres skrzynki ePUAP: ………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn.: „Projekt i budowa osłon 

przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego 

Bydgoszcz Wschód”  oferujemy realizację przedmiotowych zamówienia,  

za cenę :  

netto ................................................................. PLN 

VAT (… %)                        …………………. PLN 

brutto                                    …………………PLN 

  

Słownie brutto:.........................................................  

 

Uwaga: 

Cena w przedmiotowym postępowaniu, obliczona w sposób określony powyżej, służy 

porównaniu złożonych ofert oraz ich weryfikacji pod kątem kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.  

 

II. W związku ze złożoną przez nas ofertą oświadczamy, iż: 
 

1. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia. 

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującą 

w postępowaniu, jest ona dla nas zrozumiała, akceptujemy jej zapisy bez zastrzeżeń, 

a w szczególności zgadzamy się na zawarcie umowy na warunkach wskazanych w projekcie 

umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu jej złożenia. 

4. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w SIWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi 

wymaganiami SIWZ. 

6. Akceptujemy wskazany w SIWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

                                                           
 niepotrzebne skreślić 



„Projekt i budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła 

komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód”  nr sprawy TF/S/001/21 

7. Zobowiązujemy się udzielić Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane 

osłon przeciwhałasowych licząc od daty zakończenia potwierdzonego protokółem 

odbioru. 

8. Zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom 

w części: ….…………………………………………......................; 

 

UWAGA: Jeśli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w rozdziale V SIWZ ust. 1 pkt.1 – 4), powołuje się na zasoby podmiotów 

trzecich na zasadach określonych w Regulaminie Zamawiający wymaga również podania 

nazwy podwykonawców:  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

III.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty i 

oświadczenia opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert  

/art. 297 k.k. 

 

IV. Oświadczamy, że niniejsza oferta składa się z ..........  

stron. 

 

V.  Osobą (osobami) upoważnioną (upoważnionymi) do kontaktów z Zamawiającym,  

w sprawach związanych z realizacją umowy w czasie jej obowiązywania jest (są): 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
(prosimy wpisać stosowne imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail). 

 

 

VI. Wraz z Formularzem ofertowym  składamy: 

 

1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

4)     zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy); 

5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (o ile dotyczy); 

 

 

 

     ………………………………………………… 
     podpis upoważnionej osoby reprezentującej Wykonawcę 

                                                           
 niepotrzebne skreślić 


