ZAŁACZNIK NR1 do specyfikacji z dnia 14.11.2012r.
................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................................................
/Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/
………………………………………………………………………….
/Adres/
………………………………………………………………………….
/Adres korespondencyjny/
……………………………..
/telefon/
………………………...........
/fax, na który zamawiający ma przesłać korespondencję/

URZĄD GMINY GÓZD

……………………………………..
/REGON – jeżeli posiada/

26-634Gózd ul. Radomska 7
…………………………………….
/NIP/

O F E R T A
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia:
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pod nazwą: „NOWOCZESNA WIEŚ – budowa świetlicy
wiejskiej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i budową wielofunkcyjnego boiska
w miejscowości Wojsławice, gmina Gózd” oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem zgodnie
z formularzem cenowym:


Cena ofertowa ryczałtowa brutto = ...................................zł.,
(słownie:...........................................................................................................................................................
...................................................................... złotych),
w tym:
wartość netto ..........................................zł.,
podatek VAT …....... % tj. .....................................zł.,
Podana cena ofertowa wynika z formularza ofertowego – ustalona została w oparciu o zakres podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w odniesieniu do niego nie ulegnie zmianie. Cena ta zawiera
wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zamówienia. Oferta została sporządzona na podstawie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Zamówienie zrealizujemy w terminie 14 dni od podpisania umowy.
2. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji na niniejszy przedmiot zamówienia na okres
wynikający z kart gwarancyjnych producenta, w przypadku ich braku na okres 36 miesięcy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczamy, że zawarte we wzorze umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Informacje zawarte w ofercie na stronach Nr.......................... stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania.
7. Oświadczamy, że oferta zawiera ..................... ponumerowanych stron.

8. Integralną część niniejszej oferty stanowią:
 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 2)
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy (załącznik nr 3)



Zaświadczenia:
- aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (załącznik nr 3),

Ponadto jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom do oferty należy dołączyć
dodatkowo oświadczenie zawierające informacje na temat zakresu rzeczowego zamówienia, który zrealizuje
podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy.
W przypadku, gdy wykonawca będzie polegać na ich wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania
zamówienia – pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6).

...............................................................................................................
(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta)

