Załącznik nr

Nazwa wykonawcy/Wykonawców

1 do

sIwZ

w przypadku oferty wspólnej:

idokładny adres/
/nr wpisu do Ewidencji DziałalnościGospodarczej inarwa organu ewidencyjnego
doĘcry wykonawców wpisanych do EDG /
/adres do doręczeń

-

- jeżeli inny niż powyżej/

Itelefonl

/FAX

(r,

na który zamawiający ma przesyłać korespondencję/

REGON

ljeżeliposiada/

NIP

FORMULARZ OFERTY

Gmina Gózd

reprezentowąna przez
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd

W odpowiedzina ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

:

IJtworzenie placów zabaw w ramach rządowego progfamu ,, Radosna
Szkoła'' przy PSP w im. H. Sienkiewiczaw Klwatce, PSP im. lana Pawła II
w Kuczkach Kolonii i PSP im. T. Kościuszki w Kłonówku ,,
,,

oświadczamy, Że akceptujemy w całościwszystkie warunki za:wafte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

orERTĘ na wykonanie

przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia' zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia programem funkcjonalno _ uĄtkowym) otaz robotami i pracami
'
towarzyszącymi nie ujętymi w powyzszych, a koniecznymi do wykonaniaze względu
na sztukę budowlaną i ogólnymi warunkami umowy' na następujących warunkach
PLN
zL wnagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości
słownie złotych:

1. 5KŁADAMY

....

.......%podatekvAT. .....zł(słov,nie:

la. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.l obejmuje kwotę ztytlłu wykonania:
Zadanie _ Utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
',
. ... zł brutto
w wysokości.. .
_
Zadanie II Ut'worzenie placu zabaw w ramach rządowego programu
w Kuczkach Kolonii,
,, Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej
.. zł brutto .
w wysokości.. .

I

.

.

..""')

Zadanie III _ Utworzenie placu

zaba'w w ramach rządowego proglamu
Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku
',
. '.... zł brutto .
w wysokości .. .

.

2. oświadczam(y),Że powyŻej podana (e) cena (y) zavłiera (ą) wszystkie koszty jakie

ponosi zamawiającv w przypadku wyboru niniejszej oferfy .
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy
do 31.10.2012 r.
4. oświadczanny,Żeudzie|amy Zanawiającemu gwarancji na wykonane roboĘ budowlane'
sztucznąnawierzchnię bezpieczną orazna zamontowane wypostzenie placu zabaw
iwządzeruamałej architektury na okres ( 3 ) lat licząc od daty odbioru końcowego.
Gwarancjajakości obowią"zuje od chwili odbioru końcowego robót. okres rękojmi za
wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji. Czas trwania okresu rękojmi za
wady jest tożsamy z okresem udzielonej gwarancji.
5. oświadczarny;Że dokonaliśrrrywizji lokalnej wmiejscu realizacji przedmiotu zamówienia
i znarry nam jest ich stan faktyczny. Wszelkie poczynione ztego tytufu wnioski
i spostrzeżenia zostały uwzględnione w ńoŻonej ofercie.
6. oświadczarny,Żezapoznaliśmy się dochowując należrytej staranności ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia(wrazzzałącnikami) i nię wnosimy do niej Żadnych
zasttzeŻeń i akceptuj emy j ej treśó.
7. oświadczalTly,Że zapontaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego
żadnych uwag' aw ptTwadku wyboru naszej ofeĘ podpiszemy umowę zgodnie z!lm
wzorem' na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia,
w miejscu i terminie wznaczonymptzezZarnawtającego .
8. oświadczalTly,żejesteśmy zvłiryani niniejsząofertąprzez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
9. oświadczamy, ze niniejsza oforta zavłieta na stronach nr od . . ... do . .... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o z:walczaniu nieuczciwej
konkurencji.
10. Roboty objęte zamówieniemzarrtietzamy wykonaó sami l prry udziale podwykonawców*)

Podwykonawcom zarnietzarrty powierzyć (zlecić)

1 1.

o świadczamy, Że rrie wykonywali śmyzadnych czynno

n/w roboty

ci związany ch z

ś

budowlane:

pr zy gotowani em

niniejszego postąlowania o udzielenie zamówienia publicznuego) a w celu sporządzenia
oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczesbriczącymi w dokonaniu tych czynności.
12. Zobovńąpujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienie zabezpięczenia
należytego wykonania rrmowy zgodnie zrczdziałem XVIII SIWZ .
...... stronach.
l3.oferta zostałazłoŻonana
l4.WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczeniai dokumenty :

...

postępowaniem należy kierować do
15 . Wszelkąkorespondencję zvłięanązniniejszym
lmię i Nazwisko

:

Adres:

Numer telefonu
Numer faksu

dnia..... ........ 2012 roku
Podpis osób uprawnionych
do składania świadczeń woli w imieniu
Wykonawcy/Wykonawcóworazpieczątkalpieczątki

Informacia dla Wvko+awgY:

lub osoby upełnomocnione do reprezentowania
Formulaz ofeĘ musi być podpisany pzez osobę
firmy,

* niepotruebne

skreślić

