Oznaczenie sprawy: PZP.271.8.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pod
nazwą:

PRZEBUDOWA

DROGI

GMINNEJ

DOJAZDOWEJ

DO

GRUNTÓW

ROLNYCH

W

MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN przedstawiam następujące informacje:
Ofertę przetargową składa:
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
fax:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:……………………………… REGON: ……………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę
ryczałtową:
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Słownie cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………
Termin gwarancji:*

………………………………………………………………………………………………………………… lat

Słownie termin gwarancji: …………………………………………………………………………………………………………
*

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach - nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż 5 lat

3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zwrot

wadium

wniesionemu

w

pieniądzu

(jeżeli

dotyczy)

proszę

dokonać

na

konto

Nr:........................................................................................................................................................
8. Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom (w przypadku, gdy Wykonawca nie
powierza żadnej części zamówienia podwykonawcom wpisać „nie dotyczy”):
L.p.
1.

Część zamówienia powierzona Podwykonawcy

Nazwa podwykonawcy
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9. Nazwa (firma) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (w przypadku, gdy
Wykonawca nie wykazuje spełnienia warunku w oparciu o zasoby podwykonawcy wpisać „nie dotyczy”):
Lp.

Nazwa (firma) Podwykonawcy

1.
10. Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
11. Składamy ofertę przetargową w imieniu własnym/jako partner konsorcjum* zarządzanego przez
……………………………………………………………………………………………………………………*(niepotrzebne skreślić).
12. Dane pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
fax: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Załączniki do oferty:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisano:

…………………………………………………………….
Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów)

Miejscowość ……………………………………… dnia ……………………………………

