Załącznik Nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

……………………………………..
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Smołdzino
76-214 Smołdzino, ul. Kościuszki 3
Tel.: +48 59 811 72 15
Fax.: +48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

II. Nazwa i adres Wykonawcy:
nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z :
♦ Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
♦ Projektem umowy, niżej podpisani, reprezentujący :
………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………….
NIP
………. ………………….………………….………..
Regon
…………………………………………….…….……
Nr telefonu/ fax.
………………………………….….…..…
III. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Komnino”
w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę
sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w m. Komnino, gmina
Smołdzino”. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.
IV. Tryb postępowania :
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „ Prawo zamówień publicznych”.
V. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) oferuje wykonanie całego przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie
i na zasadach określonych w SIWZ w terminie od dnia podpisania umowy do 30.04.2015 r. za
n/w cenę w kwocie:
Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia (łącznie z podatkiem VAT): .................. zł
słownie: ......................................................................................................................................zł
w tym: kwota netto (bez podatku VAT): ............................................................................... zł
podatek VAT (…......): ....................... zł
Długość gwarancji: ….................................................................................................................

1. Oświadczam(y), że
• przedmiot zamówienia zrealizuję
sam / część2 zamówienia powierzę następującym
:
podwykonawcom
…………………………………………………………………………………………………
• Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.
• SIWZ przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
• Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
• Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz spełniamy pozostałe
warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
• Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
• W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych we wzorze umowy, w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
• Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzania wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów
i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych aspektów naszej oferty.
• Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam1 w odniesieniu do informacji zawartych
w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane.
Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2:
........................................................................................................................................................................................

............................................................
/ pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Wykaz załączników :
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
……………………………………………………….
………………………………………………………
…………………………………………………….…
…................................................................................
…...............................................................................

1
2

Niepotrzebne skreślić
W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone do udostępniania oraz zabezpieczyć je
(zabezpieczenie ww. informacji w sposób uniemożliwiający wgląd np. poprzez złożenie w ofercie dokumentów lub załączników
zawierających zastrzeżone informacje w nieprzezroczystych kopertach opatrzonych napisem: „INFORMACJE ZASTRZEŻONE”,
albo w inny sposób uniemożliwiający wgląd)

