
„FORMULARZ  OFERTOWY„ 

*Nazwa(-y)Wykonawcy(ów): ........................................................................................................

*Adres(-y) Wykonawcy(ów): ........................................................................................................

*Numer tel.: ......................................................

*Numer faks: ......................................................

*Adres e-mail: ....................................................

                                                 /lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy(-ów)/ 

Gmina Dobrodzień
Pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień 
woj. opolskie

                                                                                          /nazwa i adres Zamawiającego/ 

O F E R T A

na: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych
Gminy Dobrodzień”.

/nazwa zamówienia/

Nawiązując  do ogłoszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym  przedstawiam(-y), co
następuje: 

1. Oferuję(-my) wykonanie zamówienia objętego niniejszym przetargiem, zgodnie z wymogami opisu

przedmiotu zamówienia, dotyczącego części 1 zamówienia za cenę: .......................... zł łącznie

z podatkiem VAT (słownie: ......................................................................................................

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

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

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

wynikająca z załączonego KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Oferuję(-my)  wykonanie  zamówienia  objętego  niniejszym  przetargiem,  zgodnie  z  wymogami

opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego części 2 zamówienia za cenę: .......................... zł

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

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

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

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

wynikająca z załączonego KOSZTORYSU OFERTOWEGO

    



2. Oświadczam(-y), że:
 - zapoznałem(zapoznaliśmy) się z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ wraz ze wzorem

umowy i akceptuję(-my) bez zastrzeżeń i ograniczeń w całości jej warunki, i zobowiązuję(-my)
się w przypadku wyboru mojej  (naszej)  oferty do zawarcia  umowy z uwzględnieniem tych
warunków w miejscu, i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 - przedmiot mojej(naszej) oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
 - jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą ofertą przez 30 dni.

3. Zobowiązuję(-my) się  wykonać  część  … (i)  …  zamówienia  w terminie:  od dnia zawarcia
umowy do 30.11.2016 r.

4. Na  wykonanie  części  … zamówienia  udzielam(-y)  … miesięcznej gwarancji  jakości
i  rękojmi  za  wady  (i)  na  wykonanie  części  … zamówienia  udzielam(-y)  … miesięcznej
gwarancji jakości i rękojmi za wady.   

5.   Akceptuję(-my)  warunki  płatności  za  wykonanie  część  … (i)  …  zamówienia  szczegółowo
określone w § 7 WZORU UMOWY.  

                                                                                                        Podpisano:

       Data ...........................     ............................................................
               /upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

lub  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się
o udzielenie niniejszego zamówienia/

* - w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę należy wskazać wszystkich  Wykonawców wspólnie ubiegający 
się o udzielenie niniejszego zamówienia lub wskazać samego tylko Lidera występującego w imieniu tzw. Konsorcjum. 

    


	O F E R T A

