
DRUK OFERTY: ROBOTY BUDOWLANE –  REMONT ODCINKA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Ø 200  MM  
W UL. STAROMIEJSKIEJ W LĘBORKU. 

 

 

  

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

................................................              (miejscowość)        (data) 

        (pieczęć wykonawcy) 
 

 

OF ERT A 

 
 
Dane Wykonawcy: 
 
Nazwa:   ………………………………………………………………………………… 

Siedziba:  ………………………………………………………………………………… 

Nr tel.:   ………………………………………………………………………………… 

Nr faksu:  ………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Składam ofertę na zadanie pn.:  
 

ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ODCINKA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ Ø 200 MM W UL. STAROMIEJSKIEJ W LĘBORKU. 

 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji, wg 

następujących czynników cenotwórczych: 
 

 
stawka robocizny netto  – .......................................................................................................................... 

koszty pośrednie  – .......................................................................................................................... 

zysk    – .......................................................................................................................... 

 
oraz za cenę orientacyjną:  

 

 
netto ..............................zł (słownie:.............................................................................................złotych) 

VAT .............................zł (słownie: .............................................................................................złotych) 

brutto ............................zł (słownie ..............................................................................................złotych) 

 

zgodnie ze złożonym kosztorysem ofertowym. 

2. Przedmiot zamówienia wykonam do dnia .............................  

3. Oświadczam, że: 

1.) zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte, 

2.) zapoznałem się z „Regulaminem udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa  
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z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”, zamieszczonym na stronie internetowej 

www.wodociagi.lebork.pl, 

3.) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty oraz przeprowadziłem wizję 

lokalną w terenie. 

4. Oświadczam, że akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy i w razie 

wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych przez 

Zamawiającego.  

5. Oświadczam, że1: 

1.) informacje zawarte w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2.) informacje zawarte w ofercie, na str. ………………, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą 

być udostępniane. 

6. Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy ze 

strony Wykonawcy jest: 

………………………………………………, tel. ……………………….. 

7. Obowiązki Kierownika robót będzie pełnił: 

………………………………………………, tel. ……………………….. 

8. Załącznikami do oferty są: 

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

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

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

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

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

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

Na …… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.  
 
 

 
 
 

.................................................................. 
pieczęć i podpis Wykonawcy  

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 

 


