Część II.
Dot.

FORMULARZ OFERTY

postępowania o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie - bok ul.Leśna ” ( II etap)

Zamawiający:
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
1. Oferta złożona przez:
1.1.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy* / Pełnomocnika podmiotów występujących
wspólnie*:

Zarejestrowany adres Wykonawcy * / Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*:
ulica:
nr
miejscowość

kod
województwo

e-mail:

tel.

fax

NIP

REGON

Nr konta bankowego
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenia zamówienia
wyznaczamy
1.2.

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie*:

ulica:
kod

nr
miejscowość

województwo
NIP

e-mail:
REGON

Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wykonanie zamówienia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
Sędziszowie - bok ul.Leśna ” ( II etap)

za cenę brutto _______________zł (słownie:
tj.: _____________zł netto + zastosowana

),
% stawka VAT.

1. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia do dnia 10.09.2018.
2. Na wykonane roboty budowalne będące przedmiotem zamówienia udzielamy gwarancji
wynoszącej 60 miesięcy. (okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego)
*- niepotrzebne skreślić

3. Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej
otrzymania przez zamawiajacego.
4. Oświadczamy, że roboty budowlane stanowiące przedmiotu zamówienia wykonamy
siłami własnymi* / podwykonawcy(om) powierzony zostanie następujący zakres robót*
a

pozostały zakres robót zrealizujemy siłami własnymi*.

5. Oświadczamy, że:
5.1.

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez
zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym „Istotne postanowienia
umowy” przedstawione w Części III specyfikacji istotnych warunków zamówieni

5.2.

uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

5.3.

w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.4.

w przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia,
zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19 Części I
specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Instrukcja dla Wykonawców”.

Oferta zawiera następujące załączniki:
1.
2.
Oferta złożona została na
Informacje zawarte na stronach od

kolejno ponumerowanych stronach.
do

stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania.

(miejscowość, data)

(pieczątka firmy)
(*) niepotrzebne skreślić

(Imię, nazwisko, pieczęć i podpis/y
osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

