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Z'aĘcznik nr

1 do

sNyZ

Nazwa wykonawcy/lYykonawcóv w przypedku oferty wspótnej:

/dokładny adres/
/nr wpisu do Ewidencji l}ziałalnościGospodłreej i nezwe
doĘcz,y wykonawców wpisanych do EDG l

oĘłnu ewidencyjnego -

/adres do doręczeń - jeżeli inny niż powyżejl

\_

/telefon/

/FAx

na który zamawiający ma plzesyłrc korespondencję/

REGON ljeżeli posiada/
NIP

FORMULARZ OFERTY

Gmina Gózd

reprezentowana przez
Zespót Ekonomiczno Administracyj ny
Szkót w Goź.dzie
uL Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
,'

:

Roboty budowlane w budynlrach PsP i PG i Pnedszkola w Goździe ,,

oświadczamy,że akcęfujemy w całofui wszystkie warunki zzułartew Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

r. SI(ŁADAMY orERTĘ na wykonanie przedmiofu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienią zgodnie z opisem przedmiofu
zamówienia oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji'
a koniecznymi do wykonania ze waględu na sztukę budowlaną i ogólnymi warunkami
umolily' na następujących warunkach za cenę
:

w cześcidotvczacei zadania nr 1 za cene
Cena ofertowa ryczahowa
słownie złotych:

.....'.% podmekvAT

'

(brutto)

:

PLN

.....zł (słownie:

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym stanowiącego zdącznik nr . . . .. do oferty
i harmonogramem lz.oczolryo _ finansowym stanowiącego zdączntk nr .. ' ... do oferty.
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w cześcidotyczacei zadania nr 2 za cene
Cena ofertowa ryczałtowa
słownie złotych.
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:

(brutto)
....ż(słownie:...

PLN
.
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)

zgodnie z załącznnym kosztorysem ofertowym stanowiącego załączn7k nr ..... do oferty.

Uwaea !

Należy wypełnić tylko te częśćplalt, nu które składanu jest ofertu
że powyżej podana (e) cena (y) zawiera fią) wszystkie koszty jakie
ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty .
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od duia podpisania umowy
do 30.09.2011 r4. oświadczamy,i'eudzielamyZamawiajągemu gwarancji orazrękojmi nawykonane
roboĘ i zastosowane mateńĄ objęte przedmiotem zamówienia na okres tlzech (3) lat
licząc od daty odbioru końcowego .
5. oświadc7alny) ze dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia
i znaty nam jest ich stan fulcyczny. Wszelkie poczynione z tego tyfułu wnioski
i spostrzezenia zostĄ uwzględnione w złożonejofercie.
6. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do rnej zastrzeireń .
7. oświadczamy, że zapoalaliśmysię ze wzorem umowy i nie wnosimy w stogrnku do niego
zadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ztym
wzorerĄ na warunkach określonychw SpecyFrkacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w rniejscu i terrninie wznaczonymprzez Zamawiającego .
8. oświadc&lłly,że jesteśmyewiązarrń niniejszą ofertą ptzśzokres 30 dni od dnia upĘwu
terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wniesliśmy wadium w wysokości
w
... . ( potwierdzenie wniesienia w
załączeniu) .
9. oświadczamy, Że niniejsza oferta zawierana stronach nr od ..... do ..... informacje
stanowiące tajemnicę przdsiębiorstwaw roanmieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji .
10. Roboty objęte zamówieniemzamięrzamy wykonać sami / plzy udziale podwykonawców*)
2. oświadczam(y)'

formie

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić)

n/w roboty

budowlane:

ll.oświadczamy, żę nie wykonywaliśmyżadnych czynnosci aripanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia
oferty nie posługiwaliśmysię osobami uczestnicząpymi w dokonaniu Ęch czynności.
r2.ofertazostała złożnnana
...... stronach.
r3.wRAZ Z OFERTĄ składam następująge oświadczenia i dokumenty :

...
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14 . Wszelką korespondencję zwią.zaną z niniejszym postępowaniem należy kierowaó do
Imię i Nazwisko

Numer telefonu
Numer faksu

dnia ..... ........ 2:0ll roku
Podpis osob uprawnionych
do składania świadczeńwoli w imieniu

WykonawcyĄVykonawców oraz pieczątkĄieczątki

Informacia dla lilvkonawcv:

Formularz oftrty musi być podplsany pzez

firmy.
*

niepotzebne skreślić

moĘ

lub

moĘ

upełromocnione do reprezentowania

.

