
Załącznik nr 1 do SIWZ

.............................................                                               ..................................
(pieczątka Wykonawcy)                                                        (miejscowość i data)

OFERTA
DLA GMINY SOBÓTKA UL. RYNEK 1, 58-050 SOBÓTKA 

NA ZADANIE PN.:

„Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki
oraz wodoci ągu Ksi ęginice-Sulistrowice” 

Informujemy,  Ŝe  zgłaszamy  swoją  chęć  uczestniczenia  w  w/w  postępowaniu
przetargowym.

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:
.......................................................................................................................

REGON: ....................................                         NIP:....................................

Numer telefonu:..............................            Numer fax:.................................

Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do Kontaktów: 

Imię i Nazwisko (........................................................................................)
Adres (........................................................................................)
Telefon (........................................................................................)
Fax. (........................................................................................)
E-mail (........................................................................................)

3. Po  zapoznaniu  się  z  warunkami  i  ustaleniami  zawartymi  w  Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia  wyraŜamy chęć  uczestnictwa w zorganizowanym
przez  Gminę  Sobótka  przetargu  nieograniczonym  na  zadanie  pn.:  „Modernizacja
SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice-Sulistrowice”

4. Oferujemy wykonanie prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia za
wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:
     
Cena brutto ............................................................................................................PLN

słownie: ……………………............................................................................................



w tym podatek VAT ................................................................................................PLN

słownie: .........................................................................................................................

wartość netto: …………………………………………………………………………….PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………..

5.  Oświadczamy,  Ŝe  wycena  przedmiotu  umowy  uwzględnia  wszystkie
uwarunkowania  oraz  czynniki  związane  z  realizacją  zamówienia  i  obejmuje  cały
zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.

6. Oferujemy wykonanie zadania objętego przedmiotem zamówienia w terminie: 
    Od dnia podpisania umowy - do dnia 31.05.2011 r . 

7. Udzielamy rękojmi na: ……………………………………………………………………

8.  Wadium  przetargowe  zostało  wniesione  w  dniu:  ..................  w
wysokości  ...........................  w  formie.....................................  Po  przeprowadzonym
postępowaniu  proszę  zwrócić  wadium  na  konto  nr:  .........................  w
Banku ..............................................(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w
pieniądzu).

9. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości umowy
brutto zostanie wniesione przed podpisaniem umowy w formie …………………

10.  Oświadczamy,  Ŝe  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  istotnych  warunków
zamówienia, w tym z projektem umowy i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeŜeń.

11.  Oświadczamy,  Ŝe  zdobyliśmy  wszelkie  informacje,  które  były  konieczne  do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

12.  Oświadczamy, Ŝe dokonaliśmy wizji  lokalnej  miejsca,  gdzie będą  prowadzone
prace objęte niniejszym zamówieniem

13. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się  za związanych z ofertą  przez 30 dni  od daty
składania ofert i zobowiązujemy się podpisać umowę po zawiadomieniu o wyborze w
czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, Ŝe gdyby z naszej
winy  nie  doszło  do  zawarcia  umowy,  wniesione  przez  nas  wadium  zatrzymuje
Zamawiający.

14.  Oświadczamy,  iŜ  za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.15 niniejszej
oferty,  oferta  nasza  oraz  wszelkie  oświadczenia  i  zaświadczenia  złoŜone  przez
nas  w  trakcie  niniejszego  postępowania  są  jawne  i  nie  zawierają  informacji
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

15.  Oświadczamy,  iŜ  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  które  nie  mogą  być  udostępniane  innym



uczestnikom  postępowania  stanowią  informacje  zawarte  w  następujących
dokumentach: ....................................................................................................
       ………………………………………………………………………………………….

16. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach. 

Załączniki do oferty (zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy):

1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ............................................................................................................
5. ............................................................................................................
6. .............................................................................................................

                                    
  podpis Wykonawcy lub osób upowaŜnionych przez niego

                        .............................., dnia  .....................................2009 r.


