Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………………..
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
I.
Nazwa:

Dane Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu ……………………...………… Numer faksu …….…………………………………..
Numer REGON ……………………………… Numer NIP ……………………………………………
E-mail…………………………………………………………..
II.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B
na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66” składamy ofertę na
wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Za cenę ryczałtową:
Netto:

……………………………….

Podatek VAT ……%: ……………………………….
Brutto:

……………………………….

Słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………
2. Udzielamy gwarancji na okres ………… miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od dnia
odbioru końcowego (min. 60 miesiące, maks. 72 miesięcy).
3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od dnia podpisania umowy nie później niż do
dnia ……………….……….. 2020 r.
4) Ponadto:
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu
zamówienia zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje
do przygotowania oferty.
b) Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku
przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
c) Wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
d) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas określony w SIWZ tj. na okres
30 dni.
e) Oświadczamy, iż wadium zostało wniesione w dniu ………………….. w
formie……………………………………………………; wskazujemy adres lub nr konta, na które
należy zwrócić wadium: …………………………………………………………………………………
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f) Oświadczamy, że jesteśmy małym*/średnim* przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia
Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41):
4. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia*
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

5. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia
podwykonawcom*
Lp.
Część zamówienia powierzona do realizacji
Nazwa podwykonawcy oraz
podwykonawcom
adres

6. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)

………………………………………….

2)

………………………………………….

3)

………………………………………….

4)

………………………………………….

5)

………………………………………….

6)

………………………………………….

7)

………………………………………….

8)

………………………………………….
...........................................................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

...............................................
(miejscowość, data)
*Skreślić niepotrzebne, jeśli nie dotyczy to wpisać nie dotyczy
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