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OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 
 

Nazwa zamówienia: Budowa magazynu na materiały sypkie o pojemności 20 000 t, wraz z infrastrukturą 
załadunkowo rozładunkową i zagospodarowaniem terenu wokół magazynu na terenie Fosfan S. 
A. w Szczecinie 
 

Inwestor: Fosfan S. A. 
 Ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 

 
Wykonawca: ……………………………  

……………………………  
…………………………… 

 
W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego budowy magazynu na materiały sypkie o pojemności 20 000 t, wraz z 
infrastrukturą załadunkowo rozładunkową i zagospodarowaniem terenu wokół magazynu na terenie Fosfan S. A. w 
Szczecinie, oferujemy wykonanie Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Przetargu za cenę ryczałtową w 
wysokości.  
 
 
Za prace budowlano montaŜowe: 
netto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100)  
 
brutto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100 ). 
 
Za urządzenia załadunkowo rozładunkowe: 
netto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100)  
 
brutto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100 ). 
 
Za konstrukcje stalowe 
netto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100)  
 
brutto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100 ). 
 
Za wagi wraz ze zbiornikami nad i podwagowymi: 
netto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100)  
 
brutto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100 ). 
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Łącznie: 
netto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100)  
 
brutto ………………………………………………………………. zł  
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł 00/100 ),  
 
 
 
 
 
ponadto ofertujemy wykonanie Zamówienie w terminie do ………………………………………………….,  
na wszystkie wykonane przez nas roboty budowlane oraz wbudowane materiały budowlane udzielamy gwarancji na okres 
………………..…………………………………., począwszy od daty zakończenia odbioru końcowego. 
(wpisać liczbę miesięcy oferowanego okresu gwarancji)  
 
Uwaga: Okres udzielonej gwarancji nie moŜe być krótszy od 60 m-cy  
 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

   

 
Osoby upowaŜnione do kontaktów w sprawie niniejszej oferty:  
 

L.p. Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Adres e-mail 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie Wykonawcy:  
 
Ja (my) niŜej podpisany(i), oświadczam(y), Ŝe:  
 

1. Zapoznałem się (zapoznaliśmy się) z dokumentacją niniejszego Zamówienia, a w szczególności z: Specyfikacją 
Warunków Przetargu wraz z załącznikami ,oraz Projektem umowy. 
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2. Akceptuję(my) w pełni i bez zastrzeŜeń dokumentację niniejszego Zamówienia, a w szczególności: Specyfikację 
Warunków Przetargu wraz z załącznikami, oraz Wzorem Umowy. 

 
3. Akceptuję(my) w pełni i bez zastrzeŜeń warunki, jakim podporządkowane jest niniejsze Zamówienie, jako jedyną 

podstawę niniejszego postępowania przetargowego, niezaleŜnie od tego jakie są moje (nasze) własne warunki 
sprzedaŜy i wykonania robót budowlanych, od których niniejszym odstępuję(my). 

 
4. Gwarantuję(my) wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią SWP, wyjaśnień do SWP oraz jej modyfikacji, w 

szczególności w zakresie: terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, rękojmi oraz warunków płatności, 
określonych w SWP. 

 
5. Niniejsza oferta waŜna jest przez 60 dni. 

 
6. Nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom do wykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia / Części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom zgodnie z Załącznikiem nr 4*  
*Niepotrzebne skreślić  

 
7. Wadium wniesione w formie pieniądza naleŜy zwrócić na rachunek: 

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

 
8. PoniŜsze wypełnione załączniki do Oferty stanowią integralną część niniejszego formularza oferty:  

 
1)  Załącznik nr 2 Oświadczenie 
2) Załącznik nr 3 Doświadczenie 
   
3) Załącznik nr 4 Wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom 
4) Załącznik nr 5 Wykaz kadry technicznej, która będzie uczestniczyć w procesie realizacji 

Zamówienia 
5) Załącznik nr 6 Aktualne informacje o Przedsiębiorstwie 
6) Załącznik nr 7 Wykaz spraw sądowych i egzekucyjnych, w których Wykonawca jest pozwanym lub 

dłuŜnikiem* 
7) Załącznik nr 10 Wykaz niezbędnych do wykonania zadania narzędzi i sprzętu jakimi dysponuje 

Wykonawca 
8) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
19) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
   

*Niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 

Podpis(y): ………………………………..  ……………………………………  ……………………………… 


