Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Nr tel/faks ..........................................................
e-mail .................................................................

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

FORMULARZ OFERTY
Na zadanie p.n.„Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce
niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II.”
Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi ja (my) niżej podpisany (i) podejmuję (my) się
wykonania zamówienia publicznego na zadanie p.n. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w
Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II”.

I.

Za wynagrodzenie zryczałtowane, zwane dalej ceną ofertową w wysokości:

Netto : ......................................zł (słownie: .......................................…………………..........................
...................................................................................................................................................................
Plus .......... % VAT: ……………………………. PLN,
Brutto : .....................................zł (słownie: .......................................………………………………......
...................................................................................................................................................................
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Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty budowlane objęte
zakresem zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o
charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Kwiatkowicach – etap II”, licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz:
dodatkowo udzieli: …...…....….. miesięcy gwarancji. Okres rękojmi odpowiada okresowi
gwarancji (Kryterium nr 2, zgodnie z rozdziałem XVII ust. 3 pkt 2)

II.

III. Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2019r.
IV. Akceptuję/my warunki realizacji zamówienia wskazane w SIWZ.
Oświadczam/my, że :

V.

1. zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, przepisami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, oraz innych dokument ach stanowiących integralną część SIWZ,
dokumentacji projektowej, wzorze umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert,
2. Wyceniliśmy całość zadania składającego się na przedmiot zamówienia,
3. Całość oferty składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
4. Akceptujemy i przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki wymienione we wzorze umowy.
5. Akceptujemy zobowiązania zawarte w SIWZ i innych dokumentach przetargowych.
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:
1. zawarcia Umowy na warunkach podanych w przetargu, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,
2. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w ofercie brutto na warunkach określonych w SIWZ.
VI. Oświadczamy, że zamierzamy zlecić firmom podwykonawczym następujący zakres prac:
a) ……………………………..............................................................................................
b) ……………………………..............................................................................................
c) ……………………………..............................................................................................
VII.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ……………........................................................................................…………………..
b) ……………........................................................................................…………………..
c) ……………........................................................................................…………………..
d) ……………........................................................................................…………………..
e) ……………........................................................................................…………………..
f) ……………........................................................................................…………………..
g) ……………........................................................................................…………………..
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h) ……………........................................................................................…………………..
i)

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

……………………., dnia …………………………………

................................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego Wykonawcy)
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