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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

 
Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Gmina Pęczniew 

 ul. Główna 10/12 

99-235 Pęczniew  

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie: Odpowiadając na ogłoszenie  z dnia  18.02.2015r.                            

o przetargu nieograniczonym   o wartości  szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot 

określonych  w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8 Pzp na zadania pn: „ Przebudowa 

polegająca  na modernizacji drogi gminnej nr 114459E”  na odcinku Rudniki-gr. Gminy  Zadzim 
Rzechta” , zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia i dokumentacją techniczną za cenę: 
 

CENA OFERTOWA 

WARTOŚĆ NETTO 

 

 

VAT 

 

 

WARTOŚĆ BRUTTO 
 

 

1.Oświadczamy, że w cenie oferty   zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

2.Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia  

…………………………………………… 

3.Udzielamy   na wykonany przedmiot zamówienia   gwarancji  

…………………………………………… 

4.Potwierdzamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. 
5.Oświadczamy, że  załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

przedstawionych w projekcie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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6.Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury 

przetargowej, stanowiące integralną część  SIWZ, wyszczególnione w pismach 

……………………………………………………………………………………………                                                                                        

( podać datę i sygnaturę pism ) 

7.Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem robót  wymienionych           

w punkcie 7.1                                                                                                                                                     

7.1 Następujące roboty zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom:                              

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

8.Oferta wraz z załącznikami   zawiera …………………. stron. 

9.Oświadczamy, że oferta   zawiera/ nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                                        

9.1 Niniejszy informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

…………………………………. Stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą  być ogólnie udostępnione. 

10. Oświadczamy na podstawie art.44, że spełniamy  wymagane warunki udziału                                      

w postępowaniu. 

11. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest/są 
………………………………………………………………………………………………….telefon 

………………………………   fax ………………………….. e-mail …………………………….. 

12. Do niniejszej oferty załączamy:                                                                                                                      

1.…………………………………………………………………..    

2……………………………………………………………………                                                                        

3.………………………………………………………………......    

4…………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………     

6…………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………     

8…………………………………………………………………… 

9……………………………………………………………………    

10…………………………………………………………………. 

11………………………………………………………………….    

12…………………………………………………………………. 

13………………………………………………………………….    

14…………………………………………………………………. 

15………………………………………………………………….    

16…………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………..                                    ……………………………………………………...                                        
( Miejscowość, data)                                                                       ( Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy ) 
 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 


