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Nazwa i adres wykonawcy                                                                     Załącznik Nr 1 do SIWZ 

                                                                                                                                Znak sprawy: ZPD.271.2.4.2017                                                                                          

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

 

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

NIP ……………………… 

tel./faks ............................. 

e-mail .............................. 

                                                                                                          GMINA  CISEK       

                                                                                                           ul. Planetorza 52  

                                                                                                           47-253 Cisek 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 

„Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek – II postępowanie” 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową : 
   
   1.1. CZĘŚĆ I: Przebudowa nawierzchni dróg polegająca na wykonaniu nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych we wsiach: Kobylice na dz nr 888 i 

893, Steblów ul. Leśna, Przewóz ul. Odrzańska, Landzmierz ul. Cicha 
 

     -  cena brutto                                                                                  -       .........................zł 

         Słownie: ............................................................................................................................ 

         -  Należny  podatek od towarów i usług VAT wynosi ..... %           -       ......................  zł 

         -  cena netto                                                                                       -      ....................... zł.  
          

1.2. CZĘŚĆ II: Remont  nawierzchni dróg: droga Lipowina – Przewóz: utrwalenie 

nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym, Błażejowice ul. Wiejska: 

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno asfaltowymi, 

Kobylice ul. Szkolna i ul. Piaskowa: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 

mieszankami mineralno asfaltowymi, droga Cisek – Roszowicki Las: wyrównanie 

istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym. 
 

      -  cena brutto                                                                                  -       .........................zł 

         Słownie: ............................................................................................................................ 

         -  Należny  podatek od towarów i usług VAT wynosi ..... %           -       ......................  zł 

         -  cena netto                                                                                       -      ....................... zł.  

2. Wykonanie robót nastąpi w terminie: 

    2.1. CZĘŚĆ I: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

2.2. CZĘŚĆ II: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

3. Okres udzielonej przez nas gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi: 
     
     3.1.CZĘŚĆ I:  …......... miesięcy (co najmniej 36 miesięcy). 

     3.2.CZĘŚĆ II:   …………miesięcy (co najmniej 12 miesięcy). 

4. Oświadczam, że akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności, określone w    

akceptowanym przez nas bez zastrzeżeń i uwag projekcie umowy stanowiącym załącznik 

do SIWZ. 

5. Oświadczam, że uważamy się za związanych  niniejszą ofertą w okresie wskazanym w     

SIWZ tj. 30 dni. 
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6. Oświadczam, że zapoznałem się SIWZ, projektem umowy oraz wszystkimi innymi 

dokumentami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, oraz uznaję się za związanego  

określonymi w nich warunkami. 

7. Oświadczamy: (niepotrzebne skreślić) 

- że zamierzamy zlecić część przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w zakresie): 

Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

      - że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi). 

8. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego na warunkach zawartych w Specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia  oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

9. Informuję, iż informacje składające się na ofertę a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, zostały wraz z uzasadnieniem 

wymaganym art.8 ust.3 ustawy Pzp, oddzielnie spięte i oznakowane „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania”.  

10. OŚWIADCZAMY w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty 

PROWADZI / nie prowadzi) 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrócony VAT) w zakresie 

wymienionych w załączniku do oferty towarów i usług (nazwa, rodzaj, ilość, wartość bez 

podatku), zgodnie z zał. Nr 11 do ustawy o podatku VAT oraz przepisami tejże ustawy. ) 

(towary i usługi wymienić w osobnym załączniku do oferty) 

11. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      ………………………………………………………………………………………. 
)  Niepotrzebne skreślić 
 

Dnia ......................... 2017r.                    ..................................................................................... 
                                                                            (czytelny  podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby     
                                                                                                           (osób)  upoważnionej(nych) do podpisania) 


