Załącznik nr 1
Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

OFERTA
do przetargu nieograniczonego nr GPK.0272.3.2017 na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości
Domanice- Kolonia , Śmiary Kolonia „
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice
Strona internetowa zamawiającego: www.bip.domanice.eu
2. WYKONAWCA:
Pełna dokładna nazwa wykonawcy/ Imię i
nazwisko
Dokładny adres siedziby

REGON
NIP
Tel
Fax
e-mail
Strona internetowa
Adres do korespondencji

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że:
 Akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia,
 Gwarantuję(my) wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ
5. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

…………………………….. zł netto
Podatek VAT……..% ……………….zł,
……………………………….. zł brutto
Słownie: .……………………………………………………………… złotych brutto;
Na wyżej wymienioną cenę ryczałtową brutto składają się następujące kwoty:
Zadanie 1: cena ryczałtowa brutto : ………………………….. zł
Zadanie 2: cena ryczałtowa brutto : …………………………… zł
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót
objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty.
6. Okres gwarancji i rękojmi za wady - ……………… lat tj. ……………….. miesięcy
(słownie) ……………………………………………lat
(słownie) …………………………………… miesięcy
UWAGA!!!
 Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez
Zamawiającego 5 lat (60 miesięcy) od odbioru końcowego;
 Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi za wady uwzględniony do
oceny ofert wynosi 6 lat (72 miesiące ) od odbioru końcowego;
7. Wykonawca jest:

Mikroprzedsiębiorstwem,

Małym przedsiębiorstwem,

Średnim przedsiębiorstwem.
8. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
9. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.
10. Oświadczam, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy.
11. Oświadczam, że zamówienie zamierzamy zrealizować w terminie określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.

12. Wadium w kwocie …………………….. PLN zostało wniesione w formie :
………………………………………………………………………………..
Wadium wniesione w pieniądzu poprosimy zwrócić na rachunek bankowy:
………………………………………………………………………………

13. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę/y:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
14. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję,
umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, które zostaną wskazane
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć Umowę zgodnie z
Prawem zamówień publicznych i wymaganiami podanymi w SIWZ.
15. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia] (niepotrzebne skreślić)
16.
Lp.
Część zamówienia, której
Firma podwykonawcy
wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy

17. Oświadczamy, że powołujemy się na zasoby następujących podwykonawców, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień
publicznych, którym zamierzam powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:
Lp.

Nazwa (firma podwykonawcy)

Część zamówienia, której wykonanie
zostanie powierzone
podwykonawcom

Uwaga !!!
W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie, zamawiający uzna,
że wykonawca nie powołuje się na zasoby podwykonawców w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………………………..
……………………………………..
…………………………………….
…………………………………….

……………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Uwaga:
1. Należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w instrukcji dla
wykonawców
2. * niepotrzebne skreślić

