Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Gmina Świerklaniec
ul. Młyńska 3
42-622 Świerklaniec

Nazwa wykonawcy
Siedziba (kod, miejscowość,
ulica, nr budynku, nr lokalu)
REGON
NIP
Nr telefonu
Nr faxu
Adres e-mail
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Świerklaniec - Gimnazjum w Świerklańcu – etap I” w zakresie objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia znak: ZP.18.2017 za łączną cenę:
Cena netto:
Wysokość podatku VAT
Łączna cena brutto:

Oferuję …………………… okres gwarancji dla zadania.
Słownie: ……………...…………………………………………………………………………………..
Termin wykonania zadania (skrócenie czasu wykonania robót):
□ do 30.11.2017 r.,
□ skrócenie terminu realizacji zadania o 7 dni i więcej.*
*zaznaczyć odpowiednie
Brak zaznaczenia zostanie uznane za złożenie oferty niekompletnej, w związku z czym oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych
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Podana cena jest kwotą ryczałtową, która nie ulega zmianie. Zawiera ona wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkami oraz dodatkowymi pracami, które są
konieczne do zrealizowania zamówienia.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy – zał. nr 8 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
*zamierzamy
zamówienia:

powierzyć

poniższym

podwykonawcom

wykonanie

następujących

części

a) podwykonawca
(firma)
………………………………………………….
………………
wykona
………………………………………………………………………………
b) podwykonawca (firma) ……………………………………………………….……..
……
wykona
………………………………………………………………………………
*nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że wszystkie strony niniejszej oferty są ponumerowane i cała oferta składa się z
………….… stron.
………………………………………...
Pieczęć Wykonawcy

……………………………...
Data

………………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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