
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Dane Wykonawcy:
Nazwa: .....................................................
Siedziba ...................................................
E- mail .....................................................
Strona internetowa ..................................
tel/fax ......................................................
Nr REGON ..............................................
Nr NIP .....................................................
KRS ........................................................

Gmina Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a
48 – 120 Baborów

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. :

„Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie” 

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ za 
cenę:

brutto........................................................................................................zł

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

netto..........................................................................................................zł

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

podatek VAT w wysokości .............%     tj.................................................zł

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

Powyższa  cena  obejmuje  pełny  zakres  zamówienia  określony  w  warunkach 
przedstawionych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 
zarządzanego przez ...................................................................*)
     (nazwa lidera)

3. Oświadczamy, że:
• przedmiot zamówienia wykonamy:  sami  /  z  udziałem  podwykonawców *) 

następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
L.p. Nazwa części zamówienia (rodzaj, zakres) Wartość
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4. Okres gwarancji  …………………………..

5.  Osobami  do kontaktów z  Zamawiającym  odpowiedzialnymi  za  wykonanie  zobowiązań 
umowy są:

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

( imię i nazwisko, telefon kontaktowy, fax, zakres odpowiedzialności)

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i przedmiotem  zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

7. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy.

8.  Oświadczamy,  że  zawarte  w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  wymagania 
stawiane  Wykonawcy  oraz  postanowienia  umowy  zostały  przez  nas zaakceptowane  bez 
zastrzeżeń   
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 
w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  6 % 
(sześć procent) wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto  w 
formie............................................................

10. Oferta została złożona na  ................ ponumerowanych i podpisanych stronach.

załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1).................................................................................................................................................

2).................................................................................................................................................

3) …………………………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………………………

5).................................................................................................................................................

6) …………………………………………………………………………………………………………

7) …………………………………………………………………………………………………………

8).................................................................................................................................................

9) …………………………………………………………………………………………………………

10)………………………………………………………………………………………………………..

...................................,      ............................2012r.
         (miejscowość)                                   (data)

...........................................................................................................
            imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*) –niepotrzebne skreślić
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