Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

OFERTA
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
PN. „WYKONANIE NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA DROGACH
GMINNYCH: NR 228078G (UL. KOPERNIKA) W GNIEWIE
I NR 228026G W MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO” – ZP/1/2/2017
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa Wykonawcy /
Nazwy wykonawców 1

Adres Wykonawcy /
Adres Wykonawców 1

– w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.
1

2. Numer faksu do korespondencji: …………………………… oraz adres e-mail:
…………........................
3. Zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) – w tym jej zmianami i wyjaśnieniami – i jestem/śmy związany/i jej
postanowieniami.
4. Niniejszym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (w tym jej zmianami i wyjaśnieniami), za poniższe
wynagrodzenie:
Cena netto:

……………………………. zł

Podatek VAT 23%

……………………………. zł

Cena brutto:

……………………………. zł

Słownie brutto: .................................................................................................................
Wykonawca informuje, że:

Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego*.



Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług ……………………………,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub
usługi powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego wynosi: ……………… zł.*
(* - niepotrzebne skreślić)
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5. Zobowiązuję(emy) się do udzielenia własnej gwarancji jakości na wykonane
roboty budowlane i wybudowane materiały na okres 48 miesięcy, licząc od dnia
podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego robót
i przekazania do użytkowania.
6. Zobowiązuję(emy) się do wykonania zamówienia w terminie ...... dni (max 7 dni)
od protokolarnego przekazania pasów dróg gminnych.
7. Zobowiązuję(emy) się do udzielenia rękojmi za wady i gwarancji jakości za
zamontowane urządzeni zgodnie z wymaganiami SIWZ.
8. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
9. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych:
a) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
b) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom
postępowania:*
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji

Strony w ofercie
od

do

*- niepotrzebne skreślić
10.

Jestem(śmy) związany(i) ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

11.
W przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej
zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy (zgodnie z jej wzorem zawartym w SIWZ)
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy
dostarczę/dostarczymy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
Oferta zawiera …… ponumerowanych i podpisanych/parafowanych stron.

Miejscowość i data: ……………………….

……………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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