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Wykonawca 
 
1. Nazwa......................................................................................................................................

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

2. Adres ...................................................................................................................................... 

3. Numer telefonu  .................................................. faxu........................................................... 

4. Nazwa i numer konta bankowego .......................................................................................... 

5. Numer NIP …………………………………………………………………………………. 

6. REGON ……………………………………………………………………………………. 

 
 

OFERTA 
 
 
 
        Wójt Gminy Komprachcice 
         ul. Kolejowa 3 
            46-070 Komprachcice 
 
 
Zamówienie:  Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Chmielowicach i przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Polskiej Nowej Wsi w ramach programu „Radosna Szkoła” 
 

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym: 
  
1. Oferujemy realizację w/w zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie: 

netto............................................................................................................................. 

/słownie: ...................................................................................................................../ 

Podatek VAT ……………………………………………………………………….. 

brutto: ........................... /słownie:............................................................................../ 

       
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia 

zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie przyszłego placu budowy. 
4. Przyjmujemy warunki realizacji zadania zgodnie z załączonym projektem umowy oraz 

zapisami niniejszej specyfikacji. 
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5. Warunki gwarancji zgodnie z § 7 projektu umowy. 
6.  Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 30.09.2010 r. 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu – do 
czasu zawarcia umowy. 

8. Zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w 
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.  

9. Zobowiązujemy się do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie …………………………. w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

10. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których 
      wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w      

podwykonawstwie wykonamy niżej wymienione roboty budowlane: (wypełniają 
Wykonawcy przewidujący do wykonania zamówienia zatrudnienie Podwykonawców). 
1. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Oświadczamy, że zgodnie z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego  ponosimy z Zamawiającym 
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez 
Podwykonawców.  

 
 
 
  
 
         ......................................dnia.......................                                                                                                                                                   

   
 
 
 

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

                                                          (Podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela)     
 

 
 
 

Integralną częścią oferty są załączniki: 
 
 
 


