Za\ącznik nr
Nazwa wykonawcy/Wykonawców

1 do

SIWZ

w przypadku oferty wspólnej:

/dokładny adres/
/nr wpisu do Ewidencji DziałalnoŚci Gospodarczejinazwa organu ewidenryjnego _
dotycry wykonawców wpisanych do EDG /
/adres do doręczeń - jeżeli inny

nźporvyżej/

/telefon/

/FAx

na który zamawiający ma przesyłać korespondencję/

REGON

ljeŻeItposiada/

NIP
Osoba do kontaktu

FORMULARZ OFERTY

Gmina Gózd

reprezentowaną przez
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkól w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 _634 Gózd
W odpowiedzina ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

:

,, Budowa lodowiska w Goździe w tamach Pilotażowego Progtamu Budowy Lodowisk
Sezonowych otaz Lodowiska StĄch,, Biały otlik''
oświadczamy, że akceptujęmy w całoŚci wszystkie warunki zawarie w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zanówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

oraz robotami i pracami towatzyszącymi nie ujętymi w SIWZ, a koniecznymi do wykonania
ze względu na sztukę budowlaną i ogólnymi warunkami umowy' na następujących

warunkach:

Cena oferty brutto (ryczałtowa)
(słownie zł) ...
.......% podatek VAT .
(słownie Zł) ...

Cenaofertynetto.
(słownie zł) ...

wynosi

.......zł

...........zł

......zł

oŚwiadczanny,że powyŻszacenabrutto zaitetawszystkie koszty, jakie ponosi
Zarrtawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty .
2.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy
do20.12.2010 r.
3. oŚwiadczarrty,Żeudzielar":ry Zamawiającęmu gwarancji oraz rękojmi na wykonane
roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres trzech (3) lat Iicząc od daty odbioru
końcowego.
4. oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realtzacji przedmiotu zamówienia
i znany nam jest ich stan faktyczny. Wszęlkie poczynione z tego tytułu wnioski
i spo strzeże nia zo staĘ uwz gl ędni o ne w złoŻonej o fercie.
5. oświadczaff|y,Że zapoznaliŚmy się ze specyfikacjąistotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeŻefi.
6. oświadczarfly, Że zapozna|iśmy się zę wzoręm umowy i nie wnosimy w stosunku do niego
Żadnychuwag' aw przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ztym
wzorem' na warunkach określonychw Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wznaczonymprzezZamavńającego .
7. oświadczamy, że jesteśmy zvnęani niniejsząofertąprzez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wnieśliśmywadium w wysokości
.. (potwierdzenie wniesieniaw
....... wformie
1.

zaŁączeniu).
8. oświadczamy, że niniejsza oferta zawierana stronach nr od ..... do ..... informacje

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwaIczaniu nieuczciwej
konkurencji .
9. Roboty objęte zamówieniemzałnierzamy wykonaó sami l prry udziale podwykonawców*)

Podwykonawcom zanieruarny powierzyć (zleci(:)

nlw roboty

budowlane:

l0.Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokości 5 oń
ceny całkowitej podanej w ofercie w formie
l 1 o świadc zamy, Że nię wykonywal i śmyŻadny ch czynno śc i związarry ch z przygotowani em
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia
oferty nie posługiwaliśmy się osobamiuczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
l2.ofertę niniejszą składam na .............. kolejno ponrrmerowanych stronach.
l3.WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczeniai dokumenty :
.

dnia..... ........ 2010 roku
(Podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Informaci a dla Wvkonawcv :
Formulaz ofeĄ musi być podpisany pzez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania
firmy.
*

niepotlzebne skreślić

)

