
 

 

 

 Załącznik nr 1 

do SIWZ 

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

 

(pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

OFERTA  

z dnia ………………….. 

 

Nazwa i  adres Wykonawcy / pełnomocnika  wykonawców wspólnie  ubiegających  się o  

zamówienie* 

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

 

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

 

telefon ................................ fax ............................... e-mail: ........................@............................. 

 

NIP nr ...............................................................   REGON ........................................................... 

 

Wykonawca  oświadcza,  iż  ofertę  składa sam / wspólnie  z Wykonawcami* 

Na  podstawie  udzielonego  pełnomocnictwa  z  dnia ………….., strona oferty nr ……* 

*niepotrzebne skreślić 

I. 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP, siedzibie oraz stronie 

internetowej Zamawiającego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ 

pn.: „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn – 

Stradzew gmina Bedlno”, 
 

1. Cena 
za kwotę ryczałtową netto    ...................................... zł. 

 

 (słownie: ….............................................................................................................................................) 

  

podatek  VAT   ……………… % ………………….. zł 

 

za kwotę ryczałtową brutto  ...................................... zł.  

 

(słownie: ...........................................................................................................................................)  

 

2. Termin gwarancji – min. 36 miesięcy 
 
………………………………… 
 
 

3. Termin płatności faktury – min. 14 dni 
 

- 14 dni
* 

- 21 dni
*
  

- 30 dni
*
   

*
właściwe podkreślić 

 

 

II. 



 

 

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do dnia 20.09.2016 r.  

 

 

III. 

 

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda: 

1. wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy:** 

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

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

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

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy) 

2. podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1: ** 

 

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

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

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

(wpisać nazwę firmy / podwykonawcę, na których zasoby wykonawca powołuje się) 

 

IV. 

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 

umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 8, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego i  wniesienia zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości   5  %  ceny  

brutto. 

V. 

 

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

VI. 

 

1. Udzielam  Zamawiającemu rękojmi  i  gwarancji  na  zrealizowany  przedmiot  zamówienia  na  

okres ………………..  lat. 

Bieg  rękojmi  i  gwarancji  rozpoczyna  się  z  dniem  podpisania  protokółu odbioru końcowego 

zadania. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w 

terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym na własny koszt do przystąpienia do 

naprawy i usunięcia usterek. Termin przystąpienia do naprawy nie będzie dłuższy niż 3 dni od 

zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 

 

VII. 

 

Wadium w wysokości 3.000,00 złotych  zostało  złożone  w formie: 

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

VIII. 

 

1. Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą 

odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego  znajdujące się na placu budowy. 

2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od 

następstw  i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą 

odpowiedzialność za powstałe straty. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z terenem budowy,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót. 

IX. 



 

 

Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                ............................................. 

      (pieczątki imienne i podpisy ) 

 

 

 


