Załącznik nr 1

Gmina Piaski
Ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski
OFERTA
na wykonanie zamówienia pn.:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz
z modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej”
1. Ofertę składa:
Nazwa
Wykonawca
(nazwa, adres, NIP,
regon)
Wykonawca
(nazwa, adres, NIP,
regon)

2. Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Fax*
e-mail
* w przypadku braku urządzenia faksu, zamawiający prosi o podanie numeru
grzecznościowego
3. Deklaracja Wykonawcy:
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia pn.:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz z
modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej”, oferuję wykonanie zamówienia zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:
A) CENA:
-

cena netto ........................................

-

kwota/stawka ................................. podatku (VAT)

-

cena brutto ......................................

Słownie złotych:
……………………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………...............................
.......................................................................................................................................................
B) OKRES GWARANCJI:
Udzielam/y gwarancji na wykonane roboty ……………………………. miesięcy, licząc
od daty odbioru końcowego.
[Okres gwarancji należy podać w liczbie miesięcy nie mniejszej niż 36 miesięcy i nie
większej niż 60 miesięcy]
Oświadczam, że przedmiot umowy wykonam w terminie do dnia 31.10.2018r..
Ja (my), niżej podpisany (podpisani), niniejszym oświadczam (oświadczamy), co następuje:
1.

Oświadczam, że oferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych przetargiem
w zakresie określonym w SIWZ.

2.

Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz że uzyskałem przed
złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje służące prawidłowej wycenie prac
stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące
ryzyka, trudności oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na warunki
złożonej oferty przetargowej i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

3.

Oświadczam, że uważam się za związanym niniejszą ofertą przez czas wskazany
w SIWZ.

4.

Oświadczam, że załączony do SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

5.

*Oświadczam, że zakres robót
z wyłączeniem podwykonawców.

objętych

umową

wykonam

osobiście,

lub:
*Oświadczam, że część robót wykonam osobiście, a część prac wykonam przy pomocy
podwykonawców.
(*właściwe podkreślić)
Podwykonawcom powierzamy następujące części zamówienia:
Lp.
1.

Część zamówienia

Podwykonawca
Nazwa i adres firmy

2.
3.

6.

Informuję że wybór oferty będzie / nie będzie** prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług.
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku należy wypełnić:
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
……..………………………………………………………………………………………
(nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych przedmiotem zamówienia),
a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
………………………………PLN
(**właściwe podkreślić)

7.

Oświadczam, że jestem:
- mikroprzedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR)
- małym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR)
- średnim przedsiębiorcą (przedsiębiorstwa które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln
EUR)
- dużym przedsiębiorcą***
zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Ur. UE L 124
z 20.5.2003, str. 36), (***właściwe podkreślić)

8.

Oświadczam, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki
stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

9.

Oświadczam, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zastrzeżenia informacji i dokumentów proszę o wykazanie, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

.................................................................................
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Miejsce i data

....................................................

