ZałącznikNr 1do SIWZ
Nazwa wykonawcyAilykonawców

w przypadku oferty wspólnej:

/dokładny adres/

/nrwpisu do Ewidencji DziałalnoŚci Gospodarczejinarwa organu ewidencyjnego
dotycry wykonawców wpisanych d<l EDG /

-

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

/FAx

na który zamawiający ma przesyłać korespondencję/

REGON ljeŻeli posiada/
NIP

FORMULARZ OFERTY

Gmina Gózd

reprezentowana przez
Zespół Ekonomiczno Administraryjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd
W odpowiedzina ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

,,

:

Budowa Sali gimnastycznei przy Publicznei Szkole Podstawowei
w Kuczkach Kolodi ,,

oświadczamy, że akceptdęmy w całościwszystkie warunki zawartę w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresię określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji,
a konięcznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i ogólnymi warunkami
umowy' na następujących warunkach za cenę

Cena ofertowa ryczałtowa
słownie złotych:
.......% podatek VAT

.

(brutto)

PLN

.'.,.zł (słownie:

.......)

zgodnie z załączonym kosztorysem stanowiącym załącznik nr .. ... do oferty
i harmonogramem rzeczowo _ finansowym stanowiącego załącznik nr ...... do oferty.

({

2. oświadczam(y),Że powyŻej podana (e) cena (y) zawiera
ponosi z"amawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty
3. Przedmiot

wszystkie koszty jakie

.

zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy

do 31 sierpnia 2014 r.

4. oświadczamy, ze akceptujemy

wewzoIzę umowy.

waruŃi płatnościokreślonepruezZamawtającego

Zanawiąącemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane
roboty i zastosowane materiały objęte przedmiotem zamówienia na okres trzech (3) lat
ltcząc od daty odbioru końcowego .
ó. oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacjiprzedmiotu zamówienia
iznarry nam jest ich stan faktyczny. Wszelkie poczynione ztego tytułu wnioski
i spostrzeŻeniazostaĘ uwzględnione w złoŻonej ofercie.
7. oświadczarny, Że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówięnta
i nie wnosimy do niej zastrzeżen.
8. Wadium zostało wniesione w dniu
w wysokoŚci 55 000,oo zł
w formie
5. oświadczamy, Żę udzielamy

Po przeprowadzonym postępowaniu pr()szę zwrócić wadium na kontcl

"'

.ii.ii.riir.

'

'

Nr

(dotyczy Wykonawców' którzy

r pj",r,oairf.ąnku
9. oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego
żadnychuwag' aw przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ztym
wzorem' na warunkach okreŚlonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia,
w miejscu i terminie WznaczonymptzezZamawiającego .
10. oświadczamy, ze jesteŚmy związarti niniejsząofertąprzez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wnieśliśmywadium w wysokości
. . .. ... w formie
.. . . . .. ( potwierdzenie wniesienia w
załączeniu).
11. oświadczamy,żeniniejszaofertaz.awięrana stronach nr od ..... do ..... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
12. Roboty objęte zamówieniemzamierzamy wykonaó sami l prry udziale podwykonawców*)

Podwykonawcom zamieruamy powierzyc (zlecic)

n/w roboty

budowlane:

i śmy Żadny ch c zynno śc i zw iązany ch z pr zy gotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo, a w celu sporządzenia
oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
l4.ofertazostaŁazłożonana ...
...... stronach.
IS.WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczeniai dokumenty :
1

3.

o świadc zamy, Że nie wykonywal

16. Wszelkąkorespondencję związanąz niniejszym postępowaniem naleŻy kierować do
Imię i Nazwisko
Adres:
Numer tęlefonu

Numer faksu
dnia ..... .......,2012 r.
Podpis osób uprawnionych
do składania świadczeń woli w imieniu

Informacia dla Wykonawcy:

Wykonawcy/Wykonawcóworazpieczska/pieczątki

Formularz ofefty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomócnione do reprezentowania

firmy.

* niepotrzebne

skreślić

:

