
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

……………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
     
DO:

GMINA ROPCZYCE 

39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1

Tel. (17) 22 10 510, faks (17) 22 10 555

O F E R T A  CENOWA

             Ja (My) niżej podpisany (ni)

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

działając w imieniu i na rzecz  

.………………………………………………………………………………………………………..…
(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby Wykonawcy)

REGON………………………………………Nr NIP…………………………………………………

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………

Nr telefonu……………………………………nr faks…………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………………..

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonym na wykonanie zamówienia p.n.

 ,, Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej od km 
0+046,00  do km 0+207,98  (lok)  oraz  utwardzenie  powierzchni  działki  nr  ew.  2124/2  w 
miejscowości  Ropczyce''  CPV  45111000-8,  CPV  45112000-5,  CPV  45233000-9,  CPV 
45231220-3

znak sprawy RGiM .271.15.2013 
składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia za cenę ryczałtową

Cena netto za całość zamówienia: =……………………………..………zł.

Słownie ………:……………………………………………………………………………..…………..zł.

Podatek VAT………%                                    =………..……………………………zł.

Słownie: ………………………………………………………………………..………………………..zł.

Cena brutto za całość zamówienia:  =……………………….………….…zł.

Słownie: …….….…..……………………………………………….……………………………..…...zł.



2. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić)

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2013

4. Akceptujemy termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od daty 

odbioru końcowego.  

6. Oświadczamy, że:

-  zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz 

projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

- uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na 

warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.

7. Informacje złożone na stronach ……………….stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………kolejno ponumerowanych stronach.

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1……………………………………….………                 6. ……………………….….………………...

2. ……………………………………...……....                 7. …………………………..….……………..

3. ………………………………………………                8. ……………………………..……………...

4. ………………………………………………                9. ………………………………………….....

5. ………………………………………………              10 ...………………………………………...…

………………….dn. …………………                  

………………………………………………...
(pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy lub Pełnomocnika




