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Nazwa i adres wykonawcy                                                                          Załącznik Nr 1 do SIWZ 

                                                                                                                                Znak sprawy: ZPD.271.2.2.2018                                                                                       

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

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

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.: 
 

Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta - Policja w Cisku 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ:   

    całkowita ryczałtowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

    Brutto                                                                      -                        ……………...............zł 
    

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

    Netto                                                                       -                          ...................................zł 
       
    Słownie: ……………………………………………………………………………............. 
     

    Podatek VAT w wysokości :  ..........%  ......................zł  
     

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

2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29 czerwca 2018 r.  
 

3. Okres udzielonej przez nas gwarancji wynosi: ……… miesięcy licząc od daty protokołu 

odbioru końcowego (nie krótszy niż 36 miesięcy gwarancji) (wartość oceniana).    

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się SIWZ, projektem umowy oraz wszystkimi innymi 

dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych  

określonymi w nich warunkami. 

5. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji. 

6.Oświadczamy, że akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności, określone w    

akceptowanym przez nas bez zastrzeżeń i uwag projekcie umowy stanowiącym załącznik 

do SIWZ. 

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

SIWZ tj. 30 dni od daty składania ofert. 

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego na warunkach zawartych 

w SIWZ oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Oświadczamy, że: (niepotrzebne skreślić) 

  1) Niniejsze zamówienie  zrealizujemy  sami*) przy udziale  Podwykonawców*)   
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       ......................................................................................................................................... 
(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy) 

 

  2) W celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp. powołujemy się na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej*): 
 

      …..…………………………………………………………………….………………… 
(nazwa (firma) Podwykonawcy na zasoby którego powołuje się Wykonawca) 

 

  3) Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 
 

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

10. Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty niniejszej oferty zostały złożone ze świadomością 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 

Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym. 

11. Informujemy, 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”.  

12. Wykonawca informuje, że: 

  - 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: ............ Wartość towaru / usług (w 

zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 

Zamawiającego to ........... zł netto). 

  (dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 

podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

    - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

    - mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o        

podatku od towarów i usług, 

    - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.)  

    Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na zamawiającego nie 

przechodzi. 

13. Informujemy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem), małym), średnim) 

przedsiębiorstwem. 

14. Wadium w kwocie …………………….. zł (słownie: …………………………..…… ) 

zostało uiszczone  w dniu ............................ w formie .......................................................... 

Dokument wniesienia wadium w załączeniu. 

15. Informacje/dane niezbędne do zwrotu wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących 

wadium w pieniądzu): Nr rachunku: ...................................................................................... 

16. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

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

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

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

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

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

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

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

)  Niepotrzebne skreślić 
 

 

 
 

Dnia ......................... 2018r.                    ..................................................................................... 
                                                                            (czytelny  podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby     

                                                                                                           (osób)  upoważnionej(nych) do podpisania) 


