IGK.271.2.41.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczęć adresowa Wykonawcy
OFERTA WYKONAWCY
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na stronie
internetowej, zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny.
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i wymaganiami
zamawiającego
dotyczącymi
wykonania
przedmiotu
zamówienia
wyszczególnionymi w dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:
Dla część I:

Przebudowa ul. Jaśminowa w Olmontach

- cena brutto (wraz z podatkiem VAT) …....................................................................................... PLN
- słownie (cena brutto) …................................................................................................................ PLN
- cena netto ….................................................................................................................................. PLN
- słownie (cena netto): …................................................................................................................. PLN
- podatek VAT według stawki ….............................. %,
Dla część II: Przebudowa ul. Łąkowa w Juchnowcu Dolnym
- cena brutto (wraz z podatkiem VAT) …....................................................................................... PLN
- słownie (cena brutto) …................................................................................................................ PLN
- cena netto ….................................................................................................................................. PLN
- słownie (cena netto): …................................................................................................................. PLN
- podatek VAT według stawki ….............................. %,
1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia ……..………………….…
3. Udzielimy gwarancji i rękojmi na okres ………… lat, licząc od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru robót,
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w
tym ze wzorem umowy i dokumentacją projektową oraz zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia co zostało uwzględnione w niniejszej ofercie) i
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na 30 dni.
6. Naprawa usterek nastąpi w ciągu ……….. dni od zgłoszenia.
8* Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.
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8* Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:
Lp
.

Nazwa i adres podwykonawcy

Zakres robót do wykonania

9* Oświadczamy, że korzystamy na zasadach art. 26b Pzp z zasobów następujących
podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunków
podmiotowych), o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(podać nazwy (firmy) podwykonawców.

* niepotrzebne skreślić.
10. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości ………………………………..…………….. zł.
w dniu …………………..….. ,w formie: ……………………………………………………… .
Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na:

□ rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,
□ wskazany poniżej rachunek bankowy:
.......................................................................................................................................................
(podać nazwę banku oraz nr konta)

11. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do:
- dostarczenia kosztorysu ofertowego
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147. ustawy Prawo
zamówień publicznych w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie ………………………
12. Deklarujemy termin płatności 30 dni od daty odbiorów częściowych, odbioru końcowego i
dostarczeniu faktury.
13. Oświadczamy, że będą użyte materiały dopuszczone do obrotu i stosowania oraz spełniające
wymagania jakościowe określone w art. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.
14. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 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
15. Oferta została złożona na …………………… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych.
16. Kontakt z Wykonawcą tel: …………………………., e-mail: …………………………………….
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17. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zał 2 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Zał 3 – oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dowód wniesienia wadium
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

itd.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

........................................., dn. ....................................

........................................................................................
Podpis upoważnionego/i/ Wykonawcy
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