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 OFERTA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 
A. Przedmiot zamówienia pod nazwą: 
„Projekt budowy kotłowni gazowej o mocy 8 MW w paliwie, w Skarżysku-Kamiennej.” 

Zamawiający: 

Celsium serwis Sp. z o.o.;  
26-110 Skarżysko-Kamienna;  
ul. 11-go Listopada 7 
 
B. Oferent: 

1 

pełna nazwa oferenta – wg dokumentu rejestracyjnego 
 
 
KRS lub nr wpisu do ewidencji …………………………………………………………………………….. 

2 

adres – wg dokumentu rejestracyjnego;  
 
 
NIP  ……. - ……….. - …… - ……..  ;  REGON ……………………   kapitał założ.  ……………………… 

3 
adres do  korespondencji, nr telefonu, adres strony internetowej 
 
 

4 

osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty – imię i nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-
mail 
 
 

 
C. Oferta: 
W imieniu reprezentowanej [przeze mnie]*/[przez nas]* firmy [oświadczam]*/[oświadczamy]*, że: 

1. [Oferuję]*/[Oferujemy]* realizację ww. przedmiotu zamówienia o zakresie i na warunkach określonych  
w SIWZ oraz niniejszej ofercie.  

2. [Oferuję]*/[Oferujemy]* wykonanie całości zamówienia za cenę ………………………….., w terminie, 
do:……………….…. 

3. [Oświadczam, że zapoznałem się]*/[Oświadczamy, że zapoznaliśmy się]* z warunkami realizacji  
zamówienia oraz [uzyskałem]*/[uzyskaliśmy]* wszystkie informacje potrzebne do sporządzenia oferty. 

4. [Oświadczam]*/[Oświadczamy]*, że w cenie oferty podanej w punkcie C2, został uwzględniony całkowity 
zakres zamówienia wynikający ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie koszty 
wykonania przyszłego świadczenia umownego.   

5. [Oświadczam]*/[Oświadczamy]*, że zamówienie zostanie wykonane w sposób nie naruszający 
obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz obowiązujących przepisów ochrony środowiska. 

6. W cenie oferty nie ujęto wykonania i kosztów następujących elementów: 
............................................................................................................................................................................. 

 

7. Inne uwagi: 

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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8. [Upoważniam]*/[Upoważniamy]* Zamawiającego, lub Jego upoważnionych przedstawicieli, do 

sprawdzenia oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich 

aspektów zgłoszonej oferty. 

9. Integralną częścią oferty są niżej wymienione załączniki. 
 
……………………………………, data ............................. 

 
 
 
 
 
 
  .............................................................    .............................................................  
        (pieczęć adresowa firmy Oferenta)                                                      (pieczęcie i  podpisy uprawnionych osób)  
 
.....]* - niepotrzebne skreślić 
 

załączniki do oferty: 

L.p. Nazwa załącznika Nr załącznika 

1 
Dokumenty potwierdzające dotrzymanie warunków formalno-prawnych, które 
powinien spełnić oferent – wymienionych w SIWZ w rozdziale X pkt. 1. do 4. SIWZ  

zał.nr:       
str. ..................... 

2 
Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej  zał.nr:       

str. ..................... 

3 
Kserokopia potwierdzona za zgodność dokumentu potwierdzającego 
ubezpieczenie firmy od ryzyka związanego z realizacją przedmiotu zamówienia 

zał. nr: 
str. ..................... 

4 Referencje 
zał. nr:   
str. ..................... 

6 Inne np. propozycje do umowy itp. 
zał. nr: 
 str. ..................... 

 

sposób sporządzania: 
1. Ofertę należy sporządzić zachowując wszystkie podane wyżej zapisy i wpisując wymagane dane. 
2. Należy zachować numerację załączników podaną wyżej. Zaleca się aby na każdej stronie dołączanych 

dokumentów w prawym górnym rogu wpisać: „zał. nr . . . – stron........ (dotyczy stron zapisanych lub 
zadrukowanych). Załączniki mogą posiadać oddzielną numerację stron lub wspólną dla oferty i załączników. 

3. Oferta wraz  z załącznikami powinna być spięta jako całość  w skoroszyt z oczkiem. 
 
 
 

           ...................................... 
                    (parafowanie) 


