Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………
Adres: …………………………………………………..
Tel/fax.: ………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………….
Regon: ………………………………………………….
NIP: …………………………………………………….
Nr rachunku: ……………………………………………
Do: Gmina Goniądz
19-110 Goniądz
Plac 11 Listopada 38
W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zmianami) na zadanie pod nazwą:
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka
Mała Gmina Goniądz, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 137/4;
140; 141/2; 139
Ja (imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………
………………
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA
………………….................
…………………………………………………………………………………………….
……………
1. Oferuje :
1) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dziale I pkt 3 SIWZ:
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka
Mała Gmina Goniądz, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 137/4;
140; 141/2; 139

za cenę ryczałtową:
netto
……………
zł
………………………………………….…….)
brutto
…………...
…………………………………)

zł(słownie:

(słownie:

…………………….

…………………………………….

- w tym VAT …..% ………. zł (słownie zł: ……………………………………..
…………………….)
2) Akceptuję termin realizacji zamówienia.
3) Akceptuję warunki płatności – …….. dni od dnia poprawnie złożonej faktury
(zgodnie z § 4 pkt 9
…………. umowy), przelewem na konto …………………………………………..
2. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń.
3. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.
4. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli …………….. miesięcznej
gwarancji
i rękojmi.
5. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczamy że
informacje zawarte w ofercie na stronach ………………. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
związku z tym nie mogą być one udostępniane.
6. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: □ tak, □ nie.
7. Informuję, że (niepotrzebne skreślić):
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług (podać nazwę ,
rodzaj towaru, usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania
u
Zamawiającego
obowiązku
podatkowego)
…………………………………………………………………………………………
………………
o wartości bez podatku wynoszącej …………………………… zł netto.
8. Zamówienie
zrealizujemy
samodzielnie*/przy
udziale
podwykonawców
w następującym zakresie*:
…………………………………………………………………………………………
………….
(zakres powierzonych robót/firma Podwykonawcy
…………………………………………………………………………………………
…………
(zakres powierzonych robót/firma Podwykonawcy
9. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do :
a) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,

b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości
kwoty brutto określonej w ofercie .
10. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część
oferty są :
1) ……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………….
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
Firma ……………………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………………………..
tel. ……………………… Fax. …………………………………. e-mail
……………………………….
13.Oferta została złożona na ……………… ponumerowanych stronach.

……………………………….
……………………………………..
(miejscowość data)
uprawnionego(-ych) przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebnie skreślić

(podpis i pieczątka imienna

