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 ROZDZIAŁ  NR 1 
...................................................... , dnia ....................... 2015r. 

   (miejscowość) 
Nazwa  Wykonawcy  ................................................................. 
Kod, miejscowość ...................................................................... 
Województwo ............................................................................. 
Ulica, nr domu, nr lokalu ............................................................ 
REGON ...............................NIP ................................................ 
Numer telefonu Wykonawcy........................................................ 
Numer fax-u Wykonawcy ........................................................... 
Firmowy adres e-mail Wykonawcy  ........................................... 

Prezydent Miasta Legnicy 
Plac Słowiański 8 
59-220  Legnica 

 
Formularz Oferty 

 
1 Nawiązując do ogłoszenia z dnia .......................... 2015r. o przetargu nieograniczonym  na konserwację 

urządzeń wodnych na terenie miasta Legnicy, polegającą na wykonaniu czynności w zakresie konserwacji 
bieżącej i remontu urządzeń wodnych oraz melioracji szczegółowej realizowanej  
w ramach zadania pn.:„Remont i konserwacja urządzeń wodnych”,  ja/my niżej podpisany(ni) oferuję(my) 
zrealizować zamówienie publiczne za cenę ryczałtową: 
 
a) Część nr I  „Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy    

w Parku Miejskim w Legnicy”  
      za cenę ryczałtową: 

            netto................................ zł, (słownie ......................................................................................... złotych) 
     brutto.............................. zł, (słownie ……................................................................................... złotych) 

 
b)  Część nr II „Konserwacja Młynówki - obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy”  
       za cenę ryczałtową: 

            netto................................ zł, (słownie ......................................................................................... złotych) 
     brutto.............................. zł, (słownie …….................................................................................. złotych) 
 
c) Część nr III „Konserwacja rowu K-8 – obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy”  
     za cenę ryczałtową: 

            netto................................ zł, (słownie .......................................................................................... złotych) 
     brutto.............................. zł, (słownie ……................................................................................... złotych) 
 
d) Część nr IV  „Konserwacja Kanału Rzeszotarskiego”  
      za cenę ryczałtową: 

            netto................................ zł, (słownie .......................................................................................... złotych) 
     brutto.............................. zł, (słownie ……................................................................................... złotych) 

 
Należy podać- wypełnić cenę każdej części , na którą Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania oferty 
na jedną część należy wypełnić dotyczący jej podpunkt a), b), c) lub d), w przypadku złożenia oferty na więcej 
niż jedną część należy wypełnić ppkt a), b) , c) lub d) na wybrane części. 

 
2. Termin realizacji:  

Część I: max 30 dni od daty zawarcia umowy  
              …….. ilość dni - kryterium punktowane – punktowana będzie ilość dni skrócenia terminu 
realizacji; 
 
Część II: max 30 dni od daty zawarcia umowy - początek realizacji od 15.08.2015r. 
              …….. ilość dni - kryterium punktowane – punktowana będzie ilość dni skrócenia terminu 
realizacji; 
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Część III: max 30 dni od daty zawarcia umowy  
              …….. ilość dni - kryterium punktowane – punktowana będzie ilość dni skrócenia terminu 
realizacji; 
 
Część IV: max 30 dni od daty zawarcia umowy - początek realizacji od 31.08.2015r. 
              …….. ilość dni - kryterium punktowane – punktowana będzie ilość dni skrócenia terminu 
realizacji; 

3. Akceptuję(my) warunki płatności określone : wg  §  7 projektu   umowy.  
4. Wadium w kwocie: 
       Część I –  1.000,- zł  
       Część II – 1.000,- zł 

Część III –  800,- zł  
Część IV –  1.000,- zł  

       ( na każdą część) na część ……….. zostało wniesione w dniu ............. 2015r. 
                                        * wpisać część lub części, na którą składana jest oferta 

       zostało wniesione w dniu ..................................... 2015r. 
w formie : ........................................................................................................................................................ 
Zwolnienie wadium prosimy dokonać : 
a) przelewem na konto .................................................................................................................................  
     lub  
b) zwrot gwarancji:  

............................................................................................................................................................. 
                                     (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji czy wysłać pocztą)  

6.    Oświadczamy, że dokonaliśmy podziału oferty na część jawną str. .................................................................. 
(część ta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji) i część niejawną str. ........................................................................................ 

7.  Oświadczam(my), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt szczegółowych warunków 
umowy dotyczący części, której dotyczy oraz warunki zmian umowy zostały przez nas zaakceptowane i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty na daną część do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8.   Oświadczam(my), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

9.   Składam  niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez 
 

…………………………………..…...................................................................…….   (niepotrzebne skreślić). 
                                                              (nazwa lidera)  
10.       Załącznikami do niniejszej oferty są : 
           (1) .................................................... 
           (2) .................................................... 
  (3) ………………………………… 
11.     Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: 
           Imię i nazwisko ......................................................................... 
           Numer telefonu ......................................, numer faksu .................................; e-mail................................. 

 
 
 
Podpisano 

         ............................................................. 
            (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 

         .............................................................. 
                  (nazwa, adres) 


