Załącznik nr 1

........................................................................

........................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
GMINA DOMANICE
DOMANICE 52
08-13

DOMANICE

OFERTA WYKONAWCY
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy,,Przebudowa , zmiana sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę w miejscowości Domanice,,

Zakres zadania wykonamy w terminie do dnia 20.09.2018 r. za wynagrodzeniem ryczałtowym
w kwocie brutto: …..............................................................................................................................zł.
(słownie:……………………………………………………………………………………………….).
Okres gwarancji jakości wynosi……………...1
Termin płatności faktury wynosi……………..2
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów
przetargowych i projektu umowy nie wnosimy zastrzeżeń.
2. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym
w szczegółowych warunkach przetargu, a w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia
umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji
do wpłaconego wadium.

W związku z jednym z kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, Wykonawca powinien wskazać okres
gwarancji jakości równy jednemu z okresów: 3lata, 4 lat, 5 lat, 6 lat (wskazać właściwe).
2
W związku z jednym z kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, Wykonawca powinien wskazać termin
płatności faktury równy jednemu z terminów: 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni (wskazać właściwe).
1

1

4. Wadium w kwocie 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiace złotych) zostało uiszczone w dniu
……………… w formie………………………………………..
Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy.
5. Oferta nasza została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .... do nr
..... .
6. Niniejszym informujemy, że informacje zawarte na stronach od nr ………… do nr ……… stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą
być ogólnie udostępnione.** (Wykonawca wypełnia ten pkt tylko, jeżeli zastrzega jakieś informacje,
w takim przypadku Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne uzasadnienie
utajnienia).
7. Nasze konto bankowe: ……………………………………………………………………….
8. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………………………...
adres e-mail……………………….. tel. ……………………………; fax. ……………………;
9. Integralną częścią niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
10.

Zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

wniesione

zostanie

w

postaci:

…………………………………………………………………………………………………...
11. Mając na uwadze, żądanie Zamawiającego wynikające z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, do wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
oświadczam, że następujące części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
zamierzam powierzyć, następującym podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………......
2

…………………………………………………………………………………………………………..
12. Powyższą informacje należy uzupełnić, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
wykonanie części zamówienia.
Jeżeli wykonawca, nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia,
należy wpisać: NIE DOTYCZY.

.................................
(data, pieczęć i podpis oferenta)

* niepotrzebne skreślić
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