
Załącznik nr 1 do SIWZ
 

……………………………
    (pieczęć Wykonawcy)

               F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

WYKONAWCA:         
                                     pełna nazwa

                                     adres

                                     telefon / fax
                                     e-mail

CZŁONEK KONSORCJUM / 
CZŁONKOWIE (jeżeli dotyczy):

                                     pełna nazwa

                                     adres

                                     telefon / fax
                                     e-mail

......................................................................................................……

......................................................................................................……

..................................................................................………................

......................................................................................................……
telefon   ...............................       fax   ....................................
...........................@............................................   

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................……

(Imię i nazwisko)
telefon   ...............................       fax   ......................................
e-mail ...........................@............................................   

...............................………….........................................................……

........................................…………................................................……

...............................................................………….........................……

................................................................…………........................……
telefon   ...............................       fax   .....................................
...........................@............................................   

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul.
Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie”

 
KRYTERIUM I  ( CENA )

Oferuję(-my)  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wszystkimi  wymogami  zawartymi

w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) oraz warunkami umowy, za cenę:

.................................. zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: ........................................................................

…........................................................................................................................................................./100).

Cena oferty bez podatku VAT wynosi .......................... zł (słownie: ............................................................

………………………………………………………………….……….....…............................……………/100).

wynikająca z załączonego KOSZTORYSU OFERTOWEGO

KRYTERIUM II 

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI 
JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

    
 … m-cy

TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia: 3 miesiące



PODWYKONAWCY

Oświadczamy, że (właściwe zaznaczyć):

□  Siłami własnymi wykonamy cały zakres rzeczowy umowy.

□  W naszym imieniu Podwykonawcy wykonają następującą cześć zamówienia:

Lp. ZAKRES ZLECANY PODWYKONAWCY NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY

1

2

3

...

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
(bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

WADIUM
(właściwe wypełnić)

Na  dowód  tego  wniosłem/wnieśliśmy  wadium  w  wysokości
…............................. zł  w  postaci  ………..................................
…….....................……….................................................................

Numer  rachunku  bankowego,  na  który  należy  zwrócić  wadium
wniesione w pieniądzu:
……………………………………………………………………………

Jestem(-śmy)  świadomi,  że  Zamawiający  zatrzymuje  wadium
zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w przypadku gdy:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart.
    26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie:
   - nie  złożył  dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających
     okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
   - nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
   - nie złożył pełnomocnictw,
   - nie  wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
     87 ust. 2 pkt 3,
     co   spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej
     przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) odmówimy    podpisania    umowy    w    sprawie    zamówienia
     publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) nie     wniesiemy     wymagane     zabezpieczenie    należytego
    wykonanie umowy,
d) zawarcie  umowy  w sprawie zamówienia publicznego stało się
    niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie.

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione 
w formie ………………......................................................……......

OŚWIADCZENIA Oświadczam(-y), że:
 - zapoznałem/zapoznaliśmy   się  z  SIWZ  wraz  z  ewentualnymi
   zmianami  i  nie  wnoszę/wnosimy  do  niej  żadnych zastrzeżeń,
- akceptuję(-my)   warunki   płatności   określone  przez  Zamawia-
   jącego we wzorze umowy,
 - zobowiązuję(-my) się w  razie  wybrania  mojej/naszej  oferty  do
   podpisania  umowy  o  treści  zgodnej  z  załącznikiem  do SIWZ
   wraz  z ewentualnymi zmianami w miejscu i terminie 
wskazanym  



   przez Zamawiającego,
 - wybór  mojej/naszej  oferty  nie  będzie  prowadził  do powstania
   u      Zamawiającego      obowiązku      podatkowego      zgodnie
   z przepisami o podatku od towarów i usług.*

 * w przypadku, gdy wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, Wykonawca złoży stosowną informację  zawierającą:

 - potwierdzenie,  iż  wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
   obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku od towarów i usług,
 - wskazanie  nazwy  (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
   będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego, 
 - wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

            
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
(jeżeli dotyczy)

Oświadczamy,  że  za  wyjątkiem  następujących  informacji
i dokumentów zawartych w ofercie, niniejsza oferta oraz wszelkie
załączniki  do  niej  są  jawne  i  nie  zawierają  informacji
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  które  chcemy
zastrzec przed ogólnym dostępem:
.................................................................................................……
.................................................................................................……
(należy wskazać, które informacje i dokumenty składające się na ofertę nie mogą
być ogólnie udostępnione)
  
Powyższe  informacje  zostały  zastrzeżone,  jako  tajemnica
przedsiębiorstwa z uwagi na: 
.................................................................................................……
.................................................................................................……
(należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

            
CZY WYKONAWCA JEST 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM, 
BĄDŹ MAŁYM LUB ŚREDNIM 
PRZEDSIĘBIORSTWEM?
(właściwe zaznaczyć)

□  MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO

□   MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

□   ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

Zgodnie  z  zaleceniem Komisji  (UE)  z  dnia 6 maja  2003 r.  dotyczące definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  osób
i którego roczny  obrót  lub  roczna  suma bilansowa  nie  przekracza  2  milionów
EUR.
Małe  przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  50  osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR.
Średnie  przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa,  które  nie  są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

WARUNKI PŁATNOŚCI Akceptuję(-emy)  warunki  płatności  za  wykonanie  przedmiotu
zamówienia szczegółowo określone w § 9 WZORU UMOWY.  

            
PODPIS /Y/    
osób  upoważnionych  do  podpisywania
dokumentów  przetargowych  (zgodnie
z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS,
centralnej  ewidencji  działalności  gospo-
darczej (CEIDG), pełnomocnictwa)

..............................................................................................………
(podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)


