
Znak sprawy DZ.171.8.2020                                                  Tomaszów Lub. dnia ……………..……… 
 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro netto 
 

I. Nazwa i adres zamówienia: 

     Miasto Tomaszów Lubelski 

Miejski Zarząd Dróg 

            ul. Piotra Ściegiennego 57 

            22-600 Tomaszów Lubelski     

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przebudowa wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej oraz budowa instalacji 

chłodzenia, gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową w budynku kaplicy 

cmentarza komunalnego przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim. 

a) termin wykonania zamówienia: do 22.12.2020r. 

b) okres gwarancji: ………………………, 

c) warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty złożenia faktury, 

d) termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert, tj.: 15.10.2020 roku. 

III. Forma złożenia oferty 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do 15.10.2020r. do godz. 10:00 w formie: 

- pisemnej na adres MZD ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto: ………………………………….. zł               Podatek VAT:…………………………….………. zł 

Cenę brutto: …………………………………. zł  

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

Jest to cena łączna z wszystkimi kosztami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w 
zaoferowanym czasie. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do 

przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia 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. 

4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, a w przypadku braku dokonania 

wizji lokalnej ponosimy odpowiedzialność za skutki z tego wynikające. 

5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom 

wymienionym w załączniku nr …….. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Wykaz osób – Załącznik nr 2 

2) Projekt Umowy – Załącznik nr 3 

3) ……………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………… 
 

……………………………… dnia …………………..                                     ……………………………….. 

                                                                                                                            ( podpis osoby uprawnionej ) 

……………………………….. 

( pieczęć wykonawcy ) 


