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Za cznik Nr 1 Formularz oferty
__________________________

(miejscowo  i data)
__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

OFERTA

Przyst puj c do prowadzonego przez Gmin  W chock postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budow  boiska do gry w tenisa wraz z

wietleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu obj tego projektem p.n.
Rewitalizacja miejscowo ci W chock - etap I”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.   Za cen :
Warto  netto:                   …………………………………. z

VAT:                                 …………………………………. z  ( ….. %)
Cena oferty brutto:            ………..……………...……….... z

ownie cena oferty: .................................................................................................................... z

2.   W terminie do dnia …………………...

3. W za czonym kosztorysie ofertowym zastosowano nast puj ce czynniki cenotwórcze:
1)  stawka roboczogodziny ……….……. z
2)  wska nik narzutu kosztów po rednich (naliczany do R i S) ………….…. %
3)  wska nik narzutu kosztów zakupu (naliczany do M) …………….. %
4)  wska nik narzutu zysku (naliczany do R+Kp i S+Kp) …………….. %

4. wiadczamy, e:
 1)  zapoznali my si  z warunkami podanymi przez Zamawiaj cego w SIWZ

i akceptujemy je w ca ci jako wy czn  podstaw  procedury przetargowej;
 2)   zapoznali my si  z dokumentacja projektow  opisuj  przedmiot zamówienia,

miejscem prowadzenia robót i nie wnosimy do nich adnych zastrze
3) uzyskali my wszelkie niezb dne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamówienia;
4)    na wykonane roboty i zastosowane materia y udzielimy gwarancji: 48 miesi cy od dnia

odebrania przez Zamawiaj cego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko u
ko cowego,

5)   odpowiedzialno Wykonawcy z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
oraz wbudowane materia y zostanie rozszerzona na okres 48 miesi cy, licz c od daty
podpisania (bez uwag) protoko u odbioru ko cowego
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6)  akceptujemy istotne postanowienia umowy, zgodnie z wzorem umowy stanowi cym
za cznik Nr 11 do SIWZ;

7) zapoznali my si  z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskali my
informacje niezb dne do wykonania przedmiotu zamówienia;

8)   uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna
si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

5.  Wadium w kwocie 20.000,00 z  (s ownie: dwadzie cia tysi cy z otych), zosta o uiszczone
w dniu ................................ w formie ......................................................................................,
dokument wp aty w za czeniu. Wadium wniesione w pieni dzu prosimy zwróci  na konto
....................................................................................................................................................
w banku ................................................................................................................................... .

6.   W   przypadku   udzielenia    nam    zamówienia    zobowi zujemy   si    do    zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego oraz do wniesienia tytu em
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy równowarto ci kwoty w wysoko ci 10 %
ceny ofertowej brutto.

7.   Roboty obj te zamówieniem zamierzamy wykona  sami / z udzia em podwykonawców*.
* niepotrzebne skre li

8. Upowa nionym przedstawicielem (pe nomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy
w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych
dokumentów zwi zanych z post powaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu
Wykonawcy jest …………………………………………………………………………..… .

9.  Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mog  by  udost pniane
przez Zamawiaj cego.

10. Dane podmiotu sk adaj cego ofert :
NIP .......................................................   REGON ...................................................................
Numer faksu do porozumiewania si  z Wykonawc : …….......................................................
Korespondencj  w sprawie przedmiotowego zamówienia prosz  kierowa  na:
…………………………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj cym ……........................................................
tel.: ……………………….. faks: …………….………

11. Oferta wraz z za cznikami zosta a z ona na ……………….. stronach.
12. Do oferty do czono nast puj ce o wiadczenia, dokumenty i informacje:

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

..............................., dnia .........................                          ...............................................................
Podpis/y osób uprawnionych do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy
oraz piecz tka / piecz tki


