Załącznik nr
Nazwa wykonawcyAilykonawców

SIWZ

1 do

w przypadku oferty wspólnej:

/dokładny adres/
/nr wpisu do Ewidencji DziałalnoŚci Gospodarczej i nazwa organu ewidencyjnego
dotycry wykonawców wpisanych do EDG /

-

/adres do doręczeń - jeżeli inny niż powyżej/
/telefon/

/FAX

na który zamawiający ma przesyłać korespondencję/

REGON lieŻeli

posiada/

NIP

FORMULARZ OFERTY

Gmina Gózd

reprezentowałla przez
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd
W odpowiedzi na ogłoszenie o ptzetargu nieograniczonym na

Sprawow anie nadzoru inwe

s

to rs kie

:

go nad z adanie m inwe s tycyi nym

Budowa sali gimnastycznei przy PSP w Kuczkach Kolonii

\v.

oŚwiadczamy,'Że akceptdemy w całościwszystkie warunki zawartę w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamowienia.
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamór,vienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówieniaotazrobotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji,
a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budow1aną i ogólnymi warunkami
.. '.. %
umowy' na następujących warunkach Za cenę brutto : . "...
..... liczoną od wartości netto wykonanych
słownię:
i zafakturowanych robót

2. oświadc zam(y),

Że powyŻejpodana

cena brutto zamęTa wszystkie koszty jakie

ponosi zanawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty

'

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy

do 31.10.2014 r.
4. oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i nię wnosimy do niĄ zastrzeŻen.

5. oŚwiadczamy, Że zapoznaliŚmy się ze wzorem umow}' i nie wnosimy w stosunku do niego

Żadnych uwag'

aw przypadku wyboru

naszej oferty podpiszerny umow'ę zgodnie

ztym

wzorem, na warunkach okreŚlonych w Specylrkacji Istotnych Warunków Zamowienia,
w miejscu i terminie WznaczonymprzezZamawtającego .

6. oświadczamy, ze wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z

zasadamt współczesnej

Wiedzy technicznej, normami i obowiązuj ącymi przep isami.

7. oŚwiadczamy'

podwykonawcom ZaIn|erzamy powierzyć/ nię zamięrzwny powierzyc
następuj ącą częśćzamowienia.
Że

*

8. oświadczamy, Że jesteśmy zwtązani niniejsząofertąprzez tlkres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.

9.

oświadczamy, ze niniej sza oferta Zawlera na stronach nr od .. '.. do .. ... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej
konkurencji.

10. oświadczamy, żę ntę wykonywaltśmy Żadnych czynności związanych z przygotowaniem

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publiczl7ego, a w celu sporządzenia
oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczęstnlczącymi w dokonaniu tych czynnoŚci.
11.

oferta z'ostałazłoŻonana

...

..... stronach'

.

l2.WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczeniai dokumenty

:

13 . Wszelkąkorespondencję ZwląZanąZ niniejszym postępolvaniem należy kierować do
Imię i Nazwisko

Adres:
Numer telefonu

Numer faksu

dnia ..... ........2012 roku
Podpis osób uprawnionych
do składania świadczęńwoli w imieniu
Wyko n awc y/ W yko n aw c ów or az pi e czątkal pi e c zątki

Informacia dla Wvkonawcv:
Formulaz

firmy.
*

ofeĘ

musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnornocnione do reprezentowania

niepotrzebne skreślić

:

