Załącznik nr 1 do SIWZ
Wzór formularza ofertowego

OFERTA
I.

Dane Wykonawcy:
1. Pełna
nazwa: ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Adres: ...............................................................................................................................
telefon: .......................................................... fax: ................................................
adres poczty elektronicznej (e-mail): ......................................................................

II. Cena oferty:
Zgłaszam gotowość wykonania zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej położonej
na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne na odcinku drogi
powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów Państwowych w km rob 0+ 000- 1+210, zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Or. 271.23.2016, za cenę:
stawka podatku VAT:………%
cena brutto: ………………………………….PLN
słownie cena brutto …………………………………………………………………………….
Termin wykonania: 22 grudnia 2016 r.
Udzielam ……-letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu
umowy.
Oświadczam, że:
1.a.1.a.i.1. Akceptuję warunki płatności oraz inne postanowienia umowy określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
1.a.1.a.i.2. Udzielę rękojmi za wady na okres ……. lat od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
1.a.1.a.i.3. Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w przypadku
odpowiedzi TAK, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
powyżej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający będzie miał obowiązek
samodzielnie rozliczyć zgodnie z tymi przepisami):
□ NIE
□ TAK –należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazać ich wartość bez
kwoty podatku
w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
□ NIE
□ TAK –na stronach od……do….. oferty zawarte są informacje zawierające tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia załączam do
oferty
w razie braku wskazania Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zastrzega żadnych
informacji.
...........................................................
(podpis Wykonawcy)

........................................, dnia ………………………..
(miejscowość)
Załączniki:
1. .............................................. 2. .............................................. 3............................................... itd.

