Załącznik Nr 1 do SIWZ

.....................................................
/Pieczęć firmowa Wykonawcy/
................................................................
/ miejscowość i data/
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
FORMULARZ OFERTY
Dane o Wykonawcy
1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
woj. ......................................................
NIP ................................................... REGON ........................................................................
Nr telefonu ....................................................... Nr faxu .............................................................
e-mail ......................................................osoba do kontaktu……………………………………
Nr konta bankowego…………………………………………………………………………….
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia (np. lider Konsorcjum)
......................................................................................................................................................
adres ............................................................................................................................................
telefon ................................................................ fax ................................................
e-mail .............................................................................
NIP ...................................................... REGON .................................................
* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.
2. W odpowiedzi na przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr
113014E Nowe Szwejki - Rzymiec” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że
zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości
wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej, jako wyłączną podstawę procedury
przetargowej.
3. Oferujemy wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 113014E Nowe Szwejki Rzymiec” za ryczałtową cenę:
cena netto .................................. (słownie: ........................................................)
VAT ........... % tj. ............................ zł (słownie: ................................................)
cenę brutto................................ (słownie: ..........................................................)
Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia łącznie
z podatkiem VAT.
4. Okres gwarancji dla całości zadania:
……………………………………………………………………………………………………………
Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 miesięcy
i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
5. Oświadczamy, że:
a) Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 30.11.2019 r.
b) W cenie ofert zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone
w dokumentacji przetargowej,
c) zapoznałem/liśmy się z SIWZ, załącznikami do SIWZ (w tym z wzorem umowy) oraz
z wyjaśnieniami do SIWZ i jej modyfikacjami (jeżeli takie miały miejsce), nie wnoszę/imy
w stosunku do nich żadnych uwag i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w nich
zasadami,
d) uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert,
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e) w przypadku wyboru mojej/ Naszej oferty zobowiązuję/my się do dokonania ubezpieczenia
budowy, zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie umowy,
f) zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym przez Zamawiającego, zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym, który zostanie dostarczony przed zawarciem umowy,
g) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się
dostarczyć kosztorys ofertowy oraz zestawieniem rzeczowo – finansowy realizacji zadania na
które zawarta zostanie umowa,
h) akceptuję/my termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiającego,
i) w okresie gwarancji zobowiązujemy się, na wezwanie Zamawiającego, na swój koszt usuwać
wszelkie wady i usterki będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót lub
zastosowanych materiałów.
6. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
(niepotrzebne skreślić)

Zarządzanego przez …………………………..………...........................................
(nazwa lidera)

7. Oświadczam/y, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego / Oświadczam/y, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku
podatkowego
tj.
w
zakresie
następujących
towarów/usług:
....................................................................…………………………………………...
–
wartość
podatku ...................................................
(UWAGA! Informacja dotyczy tzw. odwróconego VAT. Niewłaściwe skreślić. Wypełnić miejsca
wykropkowane tylko w przypadku konieczności zapłaty odwróconego VAT).
8. Oświadczam/y, że stosownie do dyspozycji art. 36 b Prawa zamówień publicznych następujące
części zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcom:
Wskazanie części zamówienia, które
zamierzamy zlecić podwykonawcy

9. Zobowiązuję/emy
Zamawiającego.

się

do

zawarcia

umowy

Nazwa i adres firmy podwykonawczej

w

miejscu

i

terminie

wyznaczonym

przez

10. Oświadczam/y, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 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
(wyrażone cyfrą)
od
do

1
2

11. Oferta została złożona na ….. stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….... do nr ….. (wraz
z załącznikami).
12. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania, jako Wykonawca.
13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postpowania należy kierować na adres:

2

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
14. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
15. Oświadczam/y że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w projekcie
umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
16. Oświadczam/y że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
17. Oświadczam/y że poniesiemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
18. Deklarujemy, że w przypadku otrzymania pisma od Zamawiającego faksem lub drogą
elektroniczną niezwłocznie (tj. w dniu otrzymania) potwierdzimy fakt jego otrzymania.
19. Integralną cześć oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………..
…..............................................................
Pieczęci i podpisy upoważnionych osób
do reprezentowania Wykonawcy
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