
Załącznik nr 1 do SIWZ

_____________________________
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

„Kompleksowa dostawa rur oraz armatury wodnej i kanalizacyjnej dla
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”.

Dane Wykonawcy:

____________________________
Pełna nazwa wykonawcy

_____________________________
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

______________________________
Telefon kontaktowy/numer fax/ Adres e-mail

W odpowiedzi na ogłoszenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na  „Kompleksowa  dostawa  rur  oraz  armatury  wodnej  i  kanalizacyjnej  dla  Gminnego
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Żórawinie”  składamy  ofertę  na  wykonanie
zadania  w  zakresie  i  na  warunkach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia: 

1. Oferuje realizację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową za cenę:

Wartość  materiałów  netto  zgodnie  z  kalkulacją  wykazaną  w  Formularzu  cenowym  w
kolumnie nr 7, stanowiącym integralną część Formularza Oferty wynosi:

…………………………….................................................. zł

(słownie: ..............................................................................................................................)

Podatek VAT: …………………………………….. zł, 

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto: ………………………………………………………. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………………)

Suma cen jednostkowych netto  zgodnie z kalkulacją wykazaną w Formularzu cenowym w

kolumnie nr  5,  stanowiącym integralną  część Formularza  Oferty,  potrzebna do obliczenia

ceny ofertowej wynosi:

…………………………….................................................. zł

(słownie: ..............................................................................................................................)
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Podatek VAT: …………………………………….. zł, 

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto: ………………………………………………………. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………………)

2. Cena oferty w ust. 1 jest obliczona z zastosowaniem wartości materiałów netto i  cen
jednostkowych określonych w Załączniku nr 8 kolumna 7 i  5 (wartość netto, cena
jednostkowa netto). 
Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie …....................... .

3. Oświadczam, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na
dzień składania oferty.

4. Oświadczamy,  ze  cena  oferty  (netto)  podana  w  ust.  1  nie  będzie  podlegała
podwyższeniu lub waloryzacji przez czas trwania umowy.

5. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.

6. Oświadczamy,  że  przedmiot  zamówienia  oferowany  przez  nas  spełnia  wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

7. Oświadczamy,  ze  uważamy  się  związanych  niniejsza  ofertą  przez  czas  wskazany
w SIWZ.

8. Niniejszym  akceptujemy  postanowienia  zawarte  we  wzorze  umowy  stanowiącym
załącznik nr 7 do SIWZ i w przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia  umowy  an  ich  warunkach  w  miejscu  i  terminie  określonym  przez
Zamawiającego.

9. Oświadczamy,  ze dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i  faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.

10. Oświadczamy, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji,  które  nie  mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom
postępowania  stanowią  informacje  zwarte  w  następujących  dokumentach:
……………………………………………………………………………

11. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

……..................................................................... 

numer telefonu: 0 (**)  ..........................................

numer faksu: 0 (**)  ..........................................

e-mail ......................................................
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12. Ofertę składam na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

Załączniki:
1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................
4. .............................................................................
5. .............................................................................
6. .............................................................................
7. .............................................................................

......................................................
(data i podpis wykonawcy)
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