Załącznik Nr 1 do SIWZ 271.1.2017

FORMULARZ OFERTOWY
I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
II. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont drogi ul. Słowackiego w Starym Polu
III. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
IV. NAZWA i ADRES WYKONAWCY
............................................................
............................................................
............................................................

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu
następujących cen i wskaźnikó2.w:
Netto……………………………….zł
VAT ……% ………………….zł
Brutto………………………………zł

Termin gwarancji ……………………. m/cy

2. Oświadczamy, że:
1. Zaoferowana cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia .
2. Gwarantujemy realizację umowy w terminie do 31.05.2017r.
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności oraz warunki udzielenia przez nas
rękojmi określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór
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.
7. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
8. Integralną część naszej oferty stanowią załączone załączniki.
9. Oświadczam (-)y, że:
1) zamówienie wykonam (-)y samodzielnie,
2) część zamówienia zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcom,

Lp

Zakres- opis części zamówienia , której
wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom

Nazwa podwykonawcy

1
2
3

10. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu do oferty załączamy
oświadczenia i dokumenty:
1/…………………………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………………………
3/…………………………………………………………………………………………………
4/…………………………………………………………………………………………………
5/…………………………………………………………………………………………………
6/…………………………………………………………………………………………………
7/…………………………………………………………………………………………………
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8/…………………………………………………………………………………………………
9/…………………………………………………………………………………………………
10/……………………………………………………………………………………………….
11/……………………………………………………………………………………………….

Na .......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość Oferty.

.................. dnia .................

…………………………………..
(Pieczęć Wykonawcy i podpisy osoby/osób wskazanych
w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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