Znak sprawy – FS.271.15.2019
załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………..…………………………
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
adres e- mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
fundusze@swieciechowa.pl
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Wykonanie

nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie”

III. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
IV. Dane Wykonawcy:

1. Nazwa: ............................................................................................................................................
2. Adres: .............................................................................................................................................
3. Osoby reprezentujące:
3.1. …………………………………………stanowisko ………………..………...……..….
3.2. ………………………………...………stanowisko ………..…………..……....……….
4. Konto bankowe wykonawcy: .........................................................................................................
5. Numer identyfikacji podatkowej NIP: .......................................; REGON.....................................
6. Nr faxu: …………………… Nr tel.: ………..………... Adres e-mail: …………………...……
7. Adres strony internetowej na której są dostępne dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 12
w formie elektronicznej:
……………………………...........................................
8. Określenie wielkości przedsiębiorstwa: małe/ średnie/ duże.*
V. Oferta:
Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni
drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie”, znak sprawy FS.271.15.2019 w zakresie
określonym w załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlanym,
przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zamówienia oraz
rozdziale 3 SIWZ:
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Oferowane warunki:
1. Cena netto oferty w PLN

Stawka
VAT w %

……………………………zł
Słownie:………………........

Kwota podatku VAT

Cena brutto oferty w PLN
(zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku)

…………………………..zł …..……………………………..zł
……….%

Słownie:…………………... Słownie:…………………………

……………………………..

…………………………..... …………………………………..

……………………………..

………………………..…..

2. Oferowana długość okresu
gwarancji

3. Termin płatności

…………………………………..

Zobowiązuję/my się do udzielenia ................ miesięcznej gwarancji
jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały
przelew do 21*/26*/30* dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur
VAT
(wykonawca dokonuje wyboru ilości dni, jeżeli wykonawca nie dokona
wyboru ilości dnia przyjmuje się , że wskazał „21” dni)

Deklaruję/my ponadto:
Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2019 r.
okres rękojmi: 60 miesięcy
VI. Oświadczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczam/y że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorze
umowy i że akceptujemy je bez zastrzeżeń.
Oświadczam/y, że niniejszą ofertę przygotowałem/liśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę.
Oświadczam/y, że znane są mi/nam warunki prowadzenia robót oraz że posiadam/y wszystkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty.
Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………...………………………….
(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa firmy podwykonawcy)
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Załączniki do niniejszej oferty :
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………….

........................................................
(podpis osób/y uprawnionych do
składania oświadczeń woli)
……………………………..,dnia………………………..2019 r.

* - niepotrzebne skreślić

