
Załącznik Nr 1 do SIWZ  

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

          ( pieczęć firmy ) 

e-mail : ........................................................................... 

tel : ...................................................................................  
 

O F E R T A 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: 
„Wykonanie  odwiertów  studni głębinowych w miejscowościach Skalnik, 
Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny Gmina Nowy 
Żmigród”. 
  zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie  internetowej 
www.nowyzmigrod.biuletyn.net  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród.  
Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za kwotę netto: …………………..……………zł  
podatek VAT ……….…..% .………………….……zł  

razem brutto: …………………………………….... zł  
słownie złotych: ……………………………………………………………………….…...............................................  
…………………………………………………………………………………………........................................................…… 
Okres gwarancji jakości …….......... miesięcy liczonych od daty odbioru przedmiotu umowy  
w tym ;  
1. Składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
       ubiegający  się o udzielenie zamówienia. *  
 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji  
       Istotnych Warunków Zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2015. 
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt  
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / część zamówienia 
zamierzamy zlecić podwykonawcom* zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej oferty. 

 

7. Wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)  
     wniosłem/wnieśliśmy w dniu………………….………………........w formie ........…………...………… 

Zwrot wadium prosimy dokonać na rachunek bankowy nr ………………....……………...……  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych wniesione przeze mnie / nas wadium zostaje 
zatrzymane.  
 



8. W przypadku wybrania mnie/nas na Wykonawcę niniejszego zamówienia   
zobowiązuję/emy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie ……………………………....... 

9. Udzielam/y na przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 36-miesięcy. Okres 
rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 m-cy.  

 

10. 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 * :  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
11. Na złożoną ofertę składa się ………… ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości 
       numeracji.  
 
 
 
 
.................................................                                                       ........................................................  

(pieczęć wykonawcy/ów)                                           (podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


