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Nr 6/2016 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

Zamawiający: 
 

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 
ul. Campi 15 
32-700 Bochnia 

 
Wykonawca: 
 
 
 
……………………………………… 
(pełna nazwa / firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Dane wykonawcy: 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy _______________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:  

ul.   _____________________________________________________________________________  

kod ____-________ miejscowość   ________________________________________________  

Telefon: _________________________ Fax: _________________________________ 

NIP _________________________Regon ____________________________ 

e-mail___________@ _________________ 

 
2. Składając ofertę na: 

 
„Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.  
z wykorzystaniem tarcicy grubości 32 mm – etap IV ok. 680 m2”. 

 
zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę:  
 

netto: .....................................zł 
 
słownie netto...................................................................................................................................zł 
 
brutto: ....................................zł 
 
słownie brutto...................................................................................................................................zł 
 
w tym podatek VAT: ........ % tj. ...............................................................................................zł 
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cena jednostkowa za 1 m² zabezpieczenia spągu: …………………………………………… zł (netto) 
 
cena jednostkowa za 1m³ dostarczonej tarcicy: ………………………………………………. zł (netto) 
 
 

3. Termin trwania gwarancji (Wykonawca jest zobowiązany do zaznaczenia jednej z trzech 

poniższych możliwości): 

 

□ 24 m-ce (2 lata) 

□ 36 m-cy (3 lata) 

□ 48 m-cy (4 lata) 

 

Za nie wskazanie wydłużonego okresu gwarancji w formularzu ofert, oferta Wykonawcy nie 

otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert. 

 

4. Termin / czas realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 23.11.2016 r.  

Termin zakończenia umowy oznacza: wykonanie wszystkich robót i przeprowadzenie procedur 

związanych z odbiorem końcowym zadania. 

 

5. Warunki płatności: zgodne z istotnymi postanowieniami umowy / inne* 

 

6. Równocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę  

do niej zastrzeżeń, 

2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

3) jestem związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ (30 dni), 

4) zamówienie zamierzam wykonać przy udziale / bez udziału podwykonawców*  

     zakres powierzony do wykonania podwykonawcom (jeśli dotyczy) ………………………………… 

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

Podwykonawca nr 1 (Imię i nazwisko / Nazwa, adres: 

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

Podwykonawca nr 2 (Imię i nazwisko / Nazwa, adres: 

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

 

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

 

8. Oświadczam, że cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia. 

  

9. Do oferty dołączam dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

10. Ofertę składam na ........ kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach. 

 
 
 
…………………………… dnia  …………………………… 

miejscowość 

 
……………………………………………… 

podpis osób / osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

i składania oświadczeń 
woli w jego imieniu 

* Niepotrzebne skreślić 


