
Załącznik nr 1 do SIWZ

O F E R T A

Na zadanie: „Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości
Sulistrowiczki - Etap I (ul. Leśna)”

1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:..........................................................................

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

nr REGON.............................  

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 „Remont dróg stanowiących własność Gminy
Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - Etap I (ul. Leśna)”

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

cena brutto:………………………………………………….zł

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

tym podatek:……………………………………………...zł

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

wartość netto:……………………………………………….zł słownie:

………………………………………………………………………………………

5. Udzielamy rękojmi na:
…………………………………………………………………………………………………...

6.          Wadium w kwocie 3.000,00 zł zostało wniesione w dniu ..........................
w formie ...............................................................................................
(dowód wpłacenia/wniesienia w załączeniu)

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

8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się  ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, w
tym ze wzorem umowy i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeŜeń.

9. Oświadczamy,  Ŝe  zdobyliśmy  wszelkie  informacje,  które  były  konieczne  do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
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10. 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.

11. Zamówienie  zrealizujemy  siłami  własnego  przedsiębiorstwa
11A*. Zamówienie zrealizujemy wspólnie z następującymi podwykonawcami
* - niepotrzebne skreślić

12. Oświadczamy, iŜ za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.13 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.

13. 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:
....................................................................................................................................................

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

Miejscowość i data:........................................

..............................................................................................
Podpis/podpisy osób upowaŜnionych do podpisania oferty

Na ofertę składają się :

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)
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