Załącznik Nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: BI.3410-10/08

.......................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy /Lidera konsorcjum)

NIP ................................................
REGON..........................................
Tel/fax............................................
e-mail..............................................

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieorganiczny w BZP Nr 209871 - 2008, na stronie
internetowej www.bip.stawiski.pl na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg na terenie gminy
„Bezpieczna droga do szkoły” III etap Zabiele – E61, E61 - Dzięgiele” przedkładam
niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z
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.
1.
Oferta została złożona
przez ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(podać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę, w przypadku konsorcjum działającego w imieniu:

- własnym*
- konsorcjum/spółkę osobowa* składającego/ą się z
.......................................................................................................................................................
podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum*

2.

Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami
zawartymi w SIWZ przedmiotowego przetargu siłami własnymi i przy udziale
podwykonawcy/ów.

3.

Cena ryczałtowa za realizację całego zamówienia wynosi z podatkiem VAT
........................................... zł (słownie z podatkiem VAT ..............................................)
w tym:
cena netto ........................... zł słownie ..............................................................................
podatek VAT ...................... zł słownie ..............................................................................
a) zakres rzeczowy robót do wykonania przez Wykonawcę siłami własnymi:
za kwotę brutto ...................zł słownie ...............................................................................
b) zakres rzeczowy robót do wykonania przez Podwykonawcę:
.............................................................................................................................................
za kwotę brutto .................................zł, słownie ................................................................
zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

4. Oświadczamy, że zamówienie będzie zrealizowane w terminie ............................................
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5. Udzielamy ....................... miesięcznej gwarancji na wszystkie prace objęte przedmiotem
zamówienia.
6. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty
i wykonania zamówienia w oferowanym terminie.
8. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej placu budowy, zapoznaliśmy się
z dokumentacją projektową oraz postanowieniami umowy i uwzględniliśmy wszystkie
elementy w cenie ofertowej.
9. Zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w treści przedstawianej w załączonym
do SIWZ projekcie w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
(Uwaga- konieczna akceptacja na załączonym egzemplarzu umowy)
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia przygotowane
zgodnie z zapisem punktu XI SIWZ przedmiotowego postępowania:
1. .......................
2. ......................
3. ......................
4. ...................... itd
Oferta została złożona na ............. kolejno ponumerowanych stronach. Od strony numer 1 do
strony numer ......... .

.........................................
(miejscowość i data)

…...................................................
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy, w obrocie prawnym)**

_________________
*niepotrzebne skreślić
**Oferta musi być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej –przez osoby, zgonie z zapisami dokumentu
potwierdzającego prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym. W przypadku podpisania oferty przez osobę
upełnomocnione do oferty musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo
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