
Załącznik nr. 1

…………………………………..
Pieczęć z nazwą firmy
i adresem Wykonawcy 

Oferta przetargowa

Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice       

    
     Nawiązując do ogłoszenia  o przetargu nieograniczonym :

        1.   Dane  o Wykonawcy:

               a) nazwa  ( firma)   …………………………………………………

               b) adres (siedziba)  …………………………………………………

               c) REGON              …………………………………………………

               d) NIP                     …………………………………………………

               e) telefon                ………………………………………………….

               f) fax                      …………………………………………………

               g) adres e-mail        …………………………………………………

2. Oferujemy  wykonanie robót objętych zamówieniem na :

               Przebudowa:
A. drogi dojazdowej do pól w m. Zaborze
B. drogi w m. Lipna
C. drogi w m. Trębaczew

   za łączne wynagrodzenie kosztorysowe :

   cena netto : .......................................zł    (słownie  złotych: …………………..

   ..............................................................................................................................)

   podatek VAT  .................................. zł.   (słownie złotych: ……………………    

   ………………………….……………………………………………………….)

  cena brutto : .......................................zł.  (słownie złotych: ……………………

 .................................................................................................................................)



              W tym :
          - przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Zaborze (A)

   cena netto : .......................................zł    (słownie  złotych: …………………..

   ..............................................................................................................................)

   podatek VAT  .................................. zł.   (słownie złotych: ……………………    

   ………………………….……………………………………………………….)

  cena brutto : .......................................zł.  (słownie złotych: ……………………

 .................................................................................................................................)

     -    przebudowa drogi w m. Lipna (B)
   cena netto : .......................................zł    (słownie  złotych: …………………..

   ..............................................................................................................................)

   podatek VAT  .................................. zł.   (słownie złotych: ……………………    

   ………………………….……………………………………………………….)

  cena brutto : .......................................zł.  (słownie złotych: ……………………

 .................................................................................................................................)

  -    przebudowa drogi w m. Trębaczew (C)
   cena netto : .......................................zł    (słownie  złotych: …………………..

   ..............................................................................................................................)

   podatek VAT  .................................. zł.   (słownie złotych: ……………………    

   ………………………….……………………………………………………….)

  cena brutto : .......................................zł.  (słownie złotych: ……………………

 .................................................................................................................................)
 zgodnie z wypełnionymi  formularzami kosztorysu ofertowego A, B i C stanowiącymi   

               integralną   część niniejszej oferty. Oferowana cena brutto zawiera  wszystkie koszty i 
               składniki związane z realizacją zamówienia.

3. Podana cena jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy  do niej  zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz 
dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.



5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  z niniejszą ofertą na czas wskazany w  
         specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

   6.  Następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom

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

  7.  Udzielamy gwarancji jakości  za wykonane roboty na czas określony w specyfikacji istotnych 
       warunków zamówienia tj.  24 miesięcy od daty odbioru  końcowego  robót.

  8   Należności za  wykonane roboty zostaną uregulowane  w ciągu  14 dni od daty 
       przedłożenia faktury. 

 9.  Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wzór  umowy  
      został przez  nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w  przypadku  przyznania   nam 
      zamówienia,  dotrzymania  terminu zawarcia  umowy  na wyżej wymienionych warunkach.  

 10. Wadium w kwocie .............................  zostało  wniesione w  dniu ............................
      w formie .................................................................. .  Kopia dokumentu potwierdzająca 
      wniesienie wadium w załączeniu.

11 .Załącznikami do niniejszej oferty są :

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

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

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

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

………………………………

 

  
                                                                                                  ………………. ......................................
                                                                                                                       Podpis  Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 
                                                                                                                                       wraz z pieczęcią imienna i firmową) 
…………………………….
Miejscowość     data 
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