Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.271.9.12
z dnia 09 maja 2012 r.

…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………
Adres: …………………………………………………..
Tel/fax.: ………………………………………………..
Regon: ………………………………………………….
NIP: …………………………………………………….
Dla : Gminy Kiełczygłów
98-358 Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
W odpowiedzi na ogłoszenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
ze zmianami) na zadanie pod nazwą :

Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w miejscowości Chorzew
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Ja (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA …………………….
……………………………………………………………………………………………. …
1. Oferuje :
wykonanie przedmiotu zamówienia: Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w
miejscowości Chorzew współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:
za cenę :

- netto …………… zł (słownie: ……………….……………………………………….)
- brutto ………… zł(słownie: ……………………………………….…………………)
- w tym VAT …..% ………. zł (słownie zł: …………………………………………….)
1) Akceptuje termin realizacji zamówienia tj.
- …………………………………….
2) Akceptuję warunki płatności – 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury (zgodnie z
…………. umowy), przelewem na konto ………………………………………………
2. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń.
3. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuję się do :
a) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości kwoty
brutto określonej w ofercie.
5. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty
są :
1) ……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………….
4) …………………………………………………………………………….
5) …………………………………………………………………………….
6) …………………………………………………………………………….
7) …………………………………………………………………………….
6. Oferta została złożona na ……………… ponumerowanych stronach.

……………………………….
(miejscowość data)

………………………………………………………………..
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela Wykonawcy)

