Załącznik nr 4do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
powyżej 14.000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP................................ REGON………… tel/fax. ......................................, e-mail................
Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych

polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowych w ramach zadań inwestycyjnych:
Przebudowa drogi Mikuty - Chrzanowo Przebudowa drogi w msc. Dębówka Przebudowa
drogi Borawskie - Awissa - Święcienin” zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za kwotę :

.................................zł, brutto (z należnym podatkiem VAT)....................zł,
słownie złotych brutto:...............................................................................................................
Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego
zrealizowania zamówienia wg opisu podanego w SIWZ
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*
Nazwisko, imię
………………………………………………………
Stanowisko .............................................................................................
Telefon ........................................... Fax ................................................
Zakres*:
-do reprezentowania w postępowaniu,
-do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Oświadczenia Wykonawcy:
1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy
na określonych wyżej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty
potwierdzające spełnienie tych warunków.
5. Wykonamy przedmiot zamówienia do dnia 31-08-2011r.
6. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia
odbioru końcowego.
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Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Inne informacje Wykonawcy:
Oferta została złożona na ………….
ponumerowanych od nr…. do nr……

stronach/kartkach

podpisanych

i

kolejno

………………………………………………
(imię i nazwisko
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* należy wypełnić lub skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
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