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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Nazwa i adres wykonawcy                                                                             Znak sprawy: ZPD.271.2.3.2014 

                                                                                             

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

 

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

NIP ……………………… 

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

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

                                                                                                          GMINA  CISEK       

                                                                                                           ul. Planetorza 52  

                                                                                                           47-253 Cisek 
 

O F E R T A 

na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu” 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie wyżej 

wymienionego przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i wg 

poniższych danych: 
 

1. Cena kosztorysowa brutto naszej (mojej) oferty za realizację całości niniejszego 

zamówienia wynosi: 
   

....................... zł 
     
     Słownie: ............................................................................................................................. 

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

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

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

    Wynagrodzenie za roboty wykonane w poszczególnych latach wynosi: 

        - do 20 grudnia 2014r.:   ……………. zł brutto (nie więcej niż 2.590.000,00 zł brutto),                 

        - rok  2015:  ……………. zł brutto. 
 

2. Oświadczam, że cena oferty została sporządzona w oparciu o załączony do SIWZ 

przedmiar robót, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od 

towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty wykonania  przedmiotu zamówienia, w tym 

koszty wynikające z roz. III ust. 6. SIWZ, pozwalające po jego wykonaniu na przekazanie 

go do użytkowania. 

 

3. Wykonanie robót nastąpi w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia ......................2015r. 

     (nie później niż do dnia 31 marca 2015r.) 

 

4. Okres udzielonej przez nas rękojmi oraz gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

wynosi .......... miesięcy (co najmniej 36 miesięcy). 

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

akceptowanym przez nas bez zastrzeżeń i uwag projekcie umowy stanowiącym załącznik 

do niniejszej oferty. 

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

SIWZ tj. 30 dni. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem realizacji zamówienia, SIWZ, projektem 

umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

oraz uznaję się za związanego  określonymi w nich warunkami. 
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8. Oświadczamy: (niepotrzebne skreślić) 

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

Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 
) 

 

 

 

 

 

 

      - że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi
)
. 

 

9. Wadium w kwocie ....................... zł zostało wniesione  w dniu ........................ w formie : 

      - ...................................................................................................................................   

    - pieniądzu, wpłacone przelewem na konto PBS K-Koźle O/Polska Cerekiew  

      Nr 30888210162002000024400003
)
. 

10. 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 oraz wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

11. Oświadczam, że zamierzam/nie zamierzam*
)
 zastosować materiały równoważne do 

opisywanych przez zamawiającego. 

12. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
) 

 Niepotrzebne skreślić 
)

 Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy wykonawca powołuje się na zasoby 

podwykonawców, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy. 
 

 

 
 

Dnia ......................... 2014r.                    ..................................................................................... 
                                                                /Podpis osoby uprawnionej, o której mowa w roz.X ust.5 SIWZ/ 


