Załącznik nr 1 do SIWZ
Pełna nazwa i adres Wykonawcy
/pieczęć/

NIP: ………………………………….
REGON: …………………………….
Tel.: ………………………………….
Fax: ………………………………….
e-mail: ………………………………
IGK.271.2.7.2018

FORMULARZ OFERTOWY
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn.
Rozbudowa zasobów przedszkolnych w Gminie Juchnowiec Kościelny- Juchnowiec
Górny: Zakup mebli do przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w
Juchnowcu Górnym.
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i wymaganiami zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia zawartymi
w dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:
- cena brutto (wraz z podatkiem VAT) ….................................................................................. PLN
- słownie (cena brutto) …........................................................................................................... PLN
- cena netto …............................................................................................................................. PLN
- słownie (cena netto): …............................................................................................................ PLN
- podatek VAT według stawki …........ %, w wysokości ................... PLN, słownie: …………. PLN
2. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy w terminie: do 30 dni od dnia udzielenia
zamówienia.
3. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy ….. letniego okresu gwarancji i rękojmi.
4. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość usług objętych przedmiotem
zamówienia, w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że określając wynagrodzenie ryczałtowe na etapie przygotowania oferty
Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia i pozyskał wszelkie niezbędne informacje
oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego
całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
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7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
8. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas
wadium ulega przepadkowi.
9. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia będą użyte materiały dopuszczone do obrotu
i stosowania oraz spełniające wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.)
10. Posiadamy rachunek bankowy w banku …………………………………………………………
Nr ……………………………………………………………………………………………………...
11. Ustalamy termin płatności faktury do 30 dni, po przedłożeniu faktury za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
12. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy:
*a) sami, bez udziału podwykonawców;
*b) z udziałem podwykonawców – podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części
zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13. Informacje na temat Podwykonawców:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
14. Informacje na temat polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych do wykonania
zamówienia oraz zdolnościach ekonomicznych lub finansowych innych podmiotów:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
15. Wadium o wartości ………………….……………………. zł (słownie: ..……...
………………………………………………………. złotych), zostało wniesione w dniu
………………………….. w formie ……………………………………...
16. Oświadczamy
że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem* / małym lub średnim
przedsiębiorstwem* (proszę wskazać).
17. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, są
podpisane i kolejno ponumerowane - cała oferta składa się z …............... stron.
18. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ………………….......................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................................
itd.) .................................................................................................................................................
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
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prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
Dołączone do oferty odpisy dokumentów lub ich kopie są poświadczone „za zgodność
z oryginałem”

…............................... dnia …........................ 2018 r.

…..............................................................
Podpis osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
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