pieczątka firmowa Wykonawcy
B.271.5.2018
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
Gmina Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno
Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:
Nazwa (firma)/imię nazwisko………………………………………………....................……………
Adres ……………………………………………………………………………………………….......
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………..........
Nr telefonu/nr faksu ……………………………………………………………………………...............
Nr NIP (przedsiębiorca) ………………………………………………………………………….............
Nr PESEL (osoba fizyczna) ……………………………………………………………………..............
e-mail: ………………………………………………………………………………………...................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie zamówienia nie przekraczającej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn:

”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W SITNIE”
składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Cena netto …………………….............................……….zł (słownie
…………………………………………………..….............................................................…….)
Cena brutto ………………………...........................…….zł (słownie
……………………………………………...............................................................…………….)
Należny podatek VAT ……….. %
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do 15.11.2018 roku.
3. Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres ……….. miesięcy (nie mniej
niż 36 miesięcy).

4. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą1?
TAK
NIE
5. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie następujących towarów / usług: …………………………………………*
6. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku VAT wynosi: …………………**
(*, ** -m wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione.)

7. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.
Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.
10. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty brutto.
12. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania
ze strony Wykonawcy są:
………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu ………………….………………, e-mail: ……………………………………………
13. Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia2:
L. p.

Część zamówienia

Wartość brutto (PLN) lub
procentowy udział
podwykonawstwa

Nazwa i adres
podwykonawcy

1
2
3
RAZEM

1

2

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza
10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza
50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.

14. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (załącznik Nr 9 do SIWZ) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.
16. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.
17. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji
oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
18. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
19. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2016.1570 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do
obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem
końcowym.
20. Proszę podać informację - Czy oferta zawiera TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności'', art. 11 ust. 4 u. z. n. k.
TAK, od str. ...........do str. .......................
NIE.
21. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

.................................., dnia ...................
......................................................
.

(podpis i pieczęć imienna
osoby/osób właściwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)

