
Załącznik Nr 4 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 
pl. M. Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ....................... podejmuję/my/ się wykonania 
zadania pn. „Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu w celu utworzenia Klubu Pracy i 
pomieszczeń dla potrzeb doradztwa i pośrednictwa pracy oraz udzielania dotacji dla osób bezrobotnych 
i przedsiębiorców zgodnie z nowymi standardami i wymogami dotyczącymi działalności urzędów pracy”. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia za kwotę:

.................................. zł. netto  
 

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

podatek VAT w wysokości …………….%, wynosi ……………….. zł

...................................zł. brutto  

(słownie ………………………………………………………………………………………………………….) 

wynikającą z dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego 

1. Oferowana kwota uwzględnia koszty realizacji zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i 

przedmiarem robót, wizją lokalną terenu budowy i obiektu oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących 

takich jak ubezpieczenie budowy i robót, zabezpieczenie obiektu w trakcie prowadzenia robót, usunięcie i 

wywóz gruzu na wysypisko, itp. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia .................................. 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ................................... licząc od daty 

odbioru przez zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

projektem budowlanym i miejscem wykonywania robót budowlanych i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że wadium w kwocie ………….............…… PLN 

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



.......................................) zostało wniesione w dniu …………..........................., w formie 

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

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

7. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie z kosztorysem ofertowym i wszystkimi 

załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ............. kartek. 

8. Ofertą niniejszą uważamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania 

ofert tj. do dnia ................................ r. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5) ............................................................................. 

6) ............................................................................. 

7) ............................................................................. 

8) ............................................................................. 

 

................................................................... 
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 do  występowania w  imieniu oferenta     

 


