
Zp. 271.4.2012                                                                                    Załącznik  Nr 1  SIWZ

                                             FORMULARZ  OFERTOWY

1. ZAMAWIAJĄCY:
    Gmina Murów
    Ul. Dworcowa 2
   46-030 Murów

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
    1)  zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
    2)  gwarantuję  wykonanie  całości  niniejszego  zamówienia  zgodnie  z  treścią  SIWZ,  
          wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
    3)  cena  mojej ( naszej) oferty za realizację całości zamówienia wynosi:
         
Cena netto:…………………….zł

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

Stawka podatku VAT …..%
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 Podatek VAT(23%) …………………zł

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

Cena brutto:………………………………zł

(słownie złotych:………………………………………………………..)

  4)    podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
         zamówienia
  5)    zapłaty będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy
  6)   gwarantuję(my) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w 
         SIWZ
  7)   akceptuję (my) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
  8)   uważam( my) się związany(i) ofertą  przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu 
        składania ofert
  9)   oświadczam(y), że zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
         Zamówienia oraz załącznikami do niej, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
 10)  Oświadczam(y), że w przypadku uznania mojej ( naszej) oferty za najkorzystniejszą  
         zobowiązuję (my) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez   
         Zamawiającego.
 11)  składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie 
          ubiegający się o udzielenie zamówienia ( niepotrzebne skreślić)
 12)  na  podstawie  art.  8  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.-  Prawo  zamówień  
        publicznych,  żądane  z  informacji  zawartych  w  ofercie  nie  stanowią  tajemnicy  
        przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji/  
        wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
        rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 
        nie mogą być one udostępniane , w szczególności innym uczestnikom postępowania 
        ( niepotrzebne skreślić):

L.p Oznaczenie rodzaju ( nazwy informacji) Strony w ofercie (wyrażone
 Cyfrą) od - do

1.
2.

    
13)  nie  zamierzam(y)  powierzać  do  podwykonania  żadnej  części  niniejszego zamówienia 
podwykonawcom  /  następujące  części  niniejszego  zamówienia  zamierzam(y)  powierzyć 
podwykonawco ( niepotrzebne skreślić):

L.p Nazwa części zamówienia

5. Podpis(y)
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L.p Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i
 imię osoby
 (osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania
 niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych)
do podpisania
 niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(e)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

1)

2)

3)
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