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Nazwa i adres wykonawcy                                                                                   Załącznik Nr 1 do SIWZ 

                                                                                                                                Znak sprawy: ZPD.271.2.2.2019                                                                                       

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

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

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   
 

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

za cenę ryczałtową: 
 

   1.1. CZĘŚĆ I: Przebudowa nawierzchni dróg we wsiach: Przewóz ul. Długa, Podlesie ul. 

Wąska, Kobylice ul Szkolna, Landzmierz ul. Boczna 

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

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

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

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

1.2. CZĘŚĆ II: Remont dróg: remont cząstkowy dróg: Błażejowice ul. Wiejska, Cisek ul 

Kopernika, utwardzenie poboczy kruszywem drogi Roszowice – Przewóz (Lipowina) 

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

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

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

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

  1.3. CZĘŚĆ III: Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa 
 

          -  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:  do 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

    2.2. CZĘŚĆ II:  do  40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

    2.3. CZĘŚĆ III:  do 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
 

3. Okres udzielonej przez nas gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi: 

   3.1.CZĘŚĆ I:   …......... miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego (nie krótszy 

niż 36 miesięcy gwarancji) (wartość oceniana).    

   3.2.CZĘŚĆ II:  ……… miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego (nie krótszy  

                        niż 24 miesiące gwarancji) (wartość oceniana).     

   3.3.CZĘŚĆ III:  ……… 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. 
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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. 

9. Oświadczamy, że: (niepotrzebne skreślić) 

  1) Niniejsze zamówienie  zrealizujemy  sami*) przy udziale  Podwykonawców*)   
        

       ......................................................................................................................................... 
(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. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  

     RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  



 

 

 

3 

 

     pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

15. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
 

 

 
 

 

 

Dnia ......................... 2019r.                    ..................................................................................... 
                                                                            (czytelny  podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby     

                                                                                                           (osób)  upoważnionej(nych) do podpisania) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

______________________________ 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
)  Niepotrzebne skreślić 


