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                                                                                                   Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz Oferty 
 

Zamawiający : Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2 

58-520 Janowice Wielkie 

NIP: 611-010-77-65 

Wykonawca (Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej) 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ców) Adres siedziby, NIP, REGON 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w 

miejscowości Janowice Wielkie na długości 1400 m, w km 0,000-1,400 [powódź lipiec 2012 r.].”, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w sposób następujący: 

1.  Cena oferty brutto ….................................zł  

(słownie: ........................................................................................................................................zł), 

w tym VAT ..........%,  

Cena oferty netto ............................................zł 

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

Cena oferty podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową za wykonanie całości zadania do 

zapłacenia przez Zamawiającego oraz jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym. 

 

2. Okres gwarancji:  
 

Na wykonane roboty oferuję okres gwarancji wynoszący …………….. miesięcy.  

 

4.  Termin wykonania zamówienia:   
Wykonawca deklaruje termin wykonania przedmiotu umowy (podpisanie protokołu odbioru 

końcowego robót ): 

 

 

 

 

 

              do 10.07.2018 r.       do 30.06.2018 r.                   do 15.06.2018 r. 

                   (0,00 pkt.)   (5,00 pkt.)                            (10,00 pkt.) 

 

 

Zaznaczyć właściwe poprzez wypełnienie kwadratu znakiem „X”. 
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz 

czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje zakres rzeczowy zamówienia – jest 

kompletna.  

10. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (jeśli 

dotyczy): ………………………............................................................................................................ 

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

12. Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są strony nr …........................................................oferty. 

 

 

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

   (miejscowość, data)                                                    (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych  

                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy)   

*niepotrzebne skreślić 


