
Zp. 271.1.2012r.                                                                                 Zał. Nr 1 do siwz

                                             OFERTA   PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………….

NIP…………………….. .                                                     REGON……………………..

Telefon……………………                                                   Faks……………………….

e-mail…………………… 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i 
rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach”
składamy  niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości 
wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako 
wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:
   Cena ryczałtowa:

  Cena netto………………………………zł

  (słownie:……………………………………………………………zł)

  stawka VAT………………...%

  podatek VAT ………………………………………………………zł

 (słownie:…………………………………………………………….zł)

  cena brutto:…………………………….zł

 ( słownie:……………………………………………………………..zł)

L.p Elementy, które zostaną ogłoszone 
podczas otwarcia ofert

Liczba Jednostka

1. Warunki płatności ( wpisać 
zgodnie z zapisami we wzorze 
umowy )

   
…………………  

dni 
kalendarzowych

2. okres gwarancji ( wpisać zgodnie z 
zapisami w SIWZ i wzorze umowy)

     
………………….

Liczba miesięcy

Termin wykonania zamówienia – …………………………………………………………
                                                         ( wpisać zgodnie z zapisami w SIWZ i wzorze umowy)

3. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od   
     ostatecznego  terminu składania ofert.
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4.  Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
     istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 i nie 
     podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych 
     oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie 
     tych warunków.
5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
     Zamówienia oraz załącznikami do niej , a także z dokumentacją, o której mowa w 

     SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie 

     realizacji zamówienia, a także zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

     oferty.
 6. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości:
     6 500,00zł  w formie:……………………………….
7.  Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
o  
     wartości równej  8% ceny oferowanej brutto najpóźniej  w dniu zawarcia  
     umowy.
8.  Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się 
     do  zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym  
     do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których  
     wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oświadczamy, że w
     podwykonawstwie  wykonamy niżej wymienione roboty budowlane: ( wypełniają 
     Wykonawcy przewidujący do  wykonania zamówienia zatrudnienie 
     Podwykonawców).
1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

Zawarcie umów z Podwykonawcami nastąpi po uprzedniej zgodzie Zamawiającego, 
uzyskanej  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  projektów umów (  art.  647 1 §  2 
Kodeksu cywilnego).
Oświadczamy,  że  zgodnie  z  art.  6471 §  5  Kodeksu  cywilnego  ponosimy  z 
Zamawiającym  solidarną  odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty 
wykonane przez Podwykonawców.

Załącznikami do oferty są:
1)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru,
4)  Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
5)  Oświadczenie,  że  osoby  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  
     posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
     takich uprawnień
6)  wykaz wykonanych w ostatnich pięciu lat robót budowlanych
7)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
8)  aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
9)  pełnomocnictwo(jeżeli dotyczy)
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10)  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
       wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy)   

                                                                            ………………………………………  

                                                           (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
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