Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: Or.SO.2718.8.2017

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11,
ust. 8 ustawy Pzp (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa ......................................................................................................................................
Siedziba ...................................................................................................................................
Nr telefonu/faks .......................................................................................................................
Nr NIP ………………………………….. Nr REGON …………………………………….
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Cielądz
96-214 Cielądz
Cielądz 59
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez
przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków oraz przebudowę sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Cielądz” realizowanego w ramach operacji: „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji
uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z
budową i przebudową sieci kanalizacyjnej” z dofinansowaniem Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
za cenę ryczałtową:
brutto ............................... zł słownie ..........................................................................................
netto ...............zł słownie ..…………..…………………………………………………………
wartość podatku ………… zł słownie ……………………...…………………………………

Oświadczenia Wykonawcy:
1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty.
2) roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie …………………..
3) na wykonane roboty udzielamy Zamawiającemu … miesięcy gwarancji.
4) akceptujmy formę i termin płatności: przelew w terminie 30 dni od otrzymania przez
zamawiającego prawidłowo wystawianych faktur VAT.
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od ostatecznej daty składania
ofert.
6) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie
zaproponowanym przez Zamawiającego,
7) cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia,
8) przedmiot zamówienia wykonamy; sami/przy udziale podwykonawców*
Zakres robót powierzony podwykonawcy …………………………………………………...
9) zobowiązujemy się w terminie do daty zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej zamówienia w formie
…………………………………………
10) oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz.331 ze zm.)
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1.
2.
itd.
_____________________________________
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne przekreślić

