
załącznik nr 1 do SIWZ
oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.12.2012

         _____________________________________                 

                           (pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców)

Do
Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn

              FORMULARZ OFERTOWY
  

Odpowiadając  na  publiczne  ogłoszenie  o  wszczęciu  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. : 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI 
MARCJANÓW, GMINA KAWĘCZYN 

działając w imieniu i na rzecz

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(nazwa /firma/, adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i adresy wszystkich współwykonawców lub wspólników 

spółki cywilnej)

1.Oferujemy wykonanie całego zakresu przedmiotowego zamówienia, zgodnie z załączonym do 
oferty kosztorysem ofertowym, za następująco obliczone wynagrodzenie kosztorysowe:

__________________________ ZŁOTYCH NETTO 

__________________________ ZŁOTYCH VAT (WG. STAWKI PODATKOWEJ _____ %) 

ŁĄCZNIE __________________________ZŁOTYCH BRUTTO 

(słownie złotych brutto: ____________________________________________________________)

2.Zobowiązujemy się do udzielenia zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji 

jakości na okres 36 miesięcy. 

Ponadto oświadczamy, że:

3.zamówienie publiczne wykonamy w terminie określonym w SIWZ: do dnia 28.02.2013 r.

4.zakres przedmiotowy zamówienia wykonamy: 



bez udziału podwykonawców * 

zamierzamy powierzyć podwykonawcom do wykonania następujący zakres rzeczowy zamówienia: *

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
 (wskazać  zakres  części zamówienia powierzany  przez wykonawcę do wykonania podwykonawcom)

5.potwierdzamy wniesienie  wymaganego  wadium w wysokości 20.000,00  PLN (słownie  złotych: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych)  w  formie  _______________________________w  dniu 

____________________

6.w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia przed zawarciem umowy w 

sprawie  zamówienia  publicznego,  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formie 

___________________________________ w wysokości wynoszącej 5 % ceny ofertowej, co stanowi 

równowartość  kwoty  _______________PLN  (słownie  złotych: 

___________________________________________________________________________)

7.sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dla potrzeb 

niniejszego postępowania jest następujący:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(wypełniają wyłącznie Wykonawcy składający wspólną ofertę: konsorcja lub spółki cywilne)

8.potwierdzamy,  że  nie  uczestniczymy  jako  podmiot,  któremu  przysługuje  status  wykonawcy  w 

rozumieniu  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  dotyczącej 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

9.uważamy  się  za  związanych  złożoną  ofertą  przez  okres  wskazany  przez  zamawiającego  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 30 dni od upływu terminu składania ofert;

10.zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru jako 

najkorzystniejszej   naszej  oferty do zawarcia  umowy zgodnej  z  treścią  oferty,  na  warunkach i  w 

zakresie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

11.oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron;

12.Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej integralną część:

-_________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________



- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

____________________ dnia ___ - ____________ 2012 roku

                                            

                                                                     ________________________________________
                                                                                                                                 podpis/ y  osoby lub osób

                                                                                                      uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 

* niepotrzebne skreślić


	              FORMULARZ OFERTOWY
	  


