
Sprawa 01/ZA/2010 Załącznik nr 1 do 
SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :
Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Budowa windy technicznej w 

ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze..

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony 

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

2. Dane dotyczące zamawiającego :
Lubuski Teatr Im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

reprezentowany przez
p. Roberta Czechowskiego – Dyrektora Teatru

siedziba Teatru
Al. Niepodległości 3/5
65 – 048 Zielona Góra

3. Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :

Cena wykonania zamówienia brutto : ……………………. zł

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

W tym wartość podatku VAT : .......................... zł,

4. Oświadczenia wykonawcy :

1. stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz.1655 z póżniejszymi zmianami), spełniam 
warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2. zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do : …….........………........

3. akceptuję  warunków zapłaty i rozliczenia określonych w rozdziale IV SIWZ,

4. na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres : ................ 
miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.



5. uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

6. zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości: ……………………, w formie ………………………………………… 

7. poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł 
w formie ……………………....................……………………

8. na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia 
i dokumenty :

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

6. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………………
Telefon.....………………… Fax ……………………….
Zakres umocowania :
……………………………………………………………………………………………………………

7. Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..................……………………………………

8. Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

9. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :
...................................................................................................................................................
.. 

………………..........…………………………………
                       (imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

* niepotrzebne skreślić    
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