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Załącznik nr 1  
   

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

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
Nazwa Wykonawcy 

 
Adres  ....................................................................... 
 
            ……................................................................. 
  
telefon ...............................  faks ...............................  
                           
E-mail ....................................................................... 

 
 
 

OFERTA  
w trybie zaproszenia do złożenia oferty  

                                                                              
     Zamawiający : Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów 
       Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. 

ul. Roździeńska 41 
40-382 Katowice 

 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy wykonanie zamówienia,  przedmiotem  

którego jest: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Spółki”. 

 
 
 
Za realizację przedmioty zamówienia oferujemy cenę brutto:   ............................................................. złotych,   
  
słownie: ................................................................................................................................................... złotych, 
 
w tym podatek VAT .................. % tj. ....................................................................................................... złotych.  
 
Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty. 
 
Oświadczamy, że :  
- przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w zaproszeniu do składania ofert i w 

wyjaśnieniach do zaproszenia,  
 
- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do zaproszenia, akceptujemy bez 

zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
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- spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie : 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do 

wykonania zamówienia,  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
5) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ………………………………………………………………………………………………… 
 
Na przedmiot zamówienia udzielamy: 24 – miesiące gwarancji. 
 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia 
oferty. 

 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 
1) kosztorys ofertowy  
2) ……………………………….. 
3) ………………………………… 

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

( podpis Wykonawcy   
lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych   
do  reprezentowania Wykonawcy) 
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