
ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji z dnia 17.05.2010r. 
 

 
Urząd Gminy w Goździe 

ul. Radomska 7, 26-634 Gózd 

OFERTA  

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa ...................................................................................................................... 

Siedziba ................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks ....................................................................................................... 

nr NIP ...................................................................................................................... 

nr REGON ............................................................................................................... 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów budowlanych dla 

zadania pod nazwą: ,,Niwelacja zagrożeń związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa 

bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług turystycznych poprzez budowę parkingów i chodników                     

w miejscowości Gózd i w miejscowości Klwatka na terenie gminy Gózd”.  

oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem zgodnie z  formularzem cenowym za cenę: 

cena brutto..................................... zł 

(słownie złotych:) .................................................................................................................. 

podatek VAT ............................... zł 

(słownie złotych:)................................................................................................................... 

cena netto................................... zł 

(słownie złotych:) .................................................................................................................. 

w tym: 

Zadanie 1 - Parking dla samochodów osobowych w m. Gózd ul. Kościelna 
- wartość brutto ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………………) 
- wartość netto ………………… zł (słownie: ………………………………………………………………) 
- podatek VAT ……… % tj. ……………….zł (słownie: ………………………………………………….) 
Zadanie 2  – Przebudowa ciągów przy Gminnym Centrum Informacji w m. Klwatka 

- wartość brutto ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………………) 
- wartość netto ………………… zł (słownie: ………………………………………………………………) 
- podatek VAT ……… % tj. ……………….zł (słownie: …………………………………………………) 
 
 

1. Dostawę zobowiązujemy się zrealizować w terminie do dnia: 31.08.2010 r. 



2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od terminu złożenia faktury. 

5. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 

6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia do umowy 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej 

oferty, nie później niż do upływu terminu związania ofertą. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

 

Oferta zawiera: .................... ponumerowanych stron. 

 

................................. dnia ..............................   

                                    

        ……………………………………………. 

                                                                                                                podpis osoby /osób/ upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy 


