Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres wykonawcy
(miejscowość i data)
Nr telefonu .................................
Nr faksu .....................................
NIP
REGON: .. .............................................................
konto wykonawcy w ..............................................
nr rach : ................................................................
e-mail: ......................... @ ...............................
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budową placu zabaw dla dzieci
przy Przedszkolu w Kiełczygłowie oraz budowie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno –
Gimnazjalnym im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie w ramach projektu pn. „Utworzenie
miejsc rekreacyjnych w miejscowości Kiełczygłów poprzez budowę placów zabaw”.
oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem za cenę :
- Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w Kiełczygłowie - Cena brutto
………………… zł; (słownie ………………………………………………………………………………………………….)
w tym podatek VAT w obowiązującej stawce w kwocie;
- Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Adama
Mickiewicza w Kiełczygłowie - Cena brutto ……………………….… zł; (słownie …………..……
……………………………………………………………………………………………..…………….) w tym podatek
VAT w obowiązującej stawce w kwocie;
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
dołożyłem należytej staranności przy przygotowywaniu oferty oraz posiadam konieczne
informacje, potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: do ……………………………
4. Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy na zasadach
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed
podpisaniem umowy.
5. Oświadczam, że dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt
umowy został przeze mnie zaakceptowany i w przypadku wyboru mojej oferty
zobowiązuj ę się do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy:
a) wykonać sami;

b) powierzyć osobie trzeciej w części dotyczącej:
7. Na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres 36

miesięcy.
8. Jednocześnie działając w imieniu Wykonawcy i będąc należycie upoważnionym do jego
reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładaj ą obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).
10.
Załącznikiem do niniejszego formularza oferty jest:

Podpis osoby (osób) uprawnionej
(uprawnionych)

