Załącznik nr 1 do SIWZ
……..…………………

/pieczęć wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY
Ja/My, niżej podpisany/i .............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ….…………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

/adres siedziby wykonawcy/
REGON.................................................Nr NIP...........................................................................
Nr konta bankowego:.................................................................................................................
Nr tel.............................................................Nr faksu...............................................................
e-mail......................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn:
„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach
prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn,
Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”
realizowanego w ramach Projektu pn.
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i
domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego ”
składam/y niniejszą ofertę.
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkach
płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:

……………………………………… (słownie:....................................................................
.................................................................................................................złotych),
zgodnie z Załącznikiem 1.1 „WYKAZ CEN OGÓŁEM” oraz Załącznikiem 1.2 „WYKAZ CEN – BUDYNKI
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Gmina Sędziszów
Zamawiający
„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

2.

Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia*.

3.

Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie skróconym o
………………………
dni
liczonych
od
terminu
określonego
w
Rozdziale
IX, punkt 1 SIWZ, tj. 30.09.2016r.

4.

Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

5.

Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.

6.

Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na
których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1]1:
l.p.

7.

Nazwa części zamówienia / Nazwa (firma) podwykonawcy 2

Oferujemy udzielenie gwarancji 120 miesięcy od dnia odbioru końcowego, określonego w
Protokole Odbioru Końcowego Zadania przy czym dla
kolektorów słonecznych (z uwzględnieniem braku kondensacji pary wodnej) – min. 120
miesięcy
pojemnościowych podgrzewaczy wody i zasobników - min.84 miesięcy
wszystkich pozostałych robót i zainstalowanych urządzeń – min. 60 miesięcy,
tablic pamiątkowych wraz z gwarancją niezmienności kolorów – min. 60 miesięcy

Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.
8.

Wadium w kwocie.........................zł zostało wniesione w dniu...............................
w formie..........................................................

9.

Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w
........................................................................................................

pieniądzu:

/wypełnia wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu/
10.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

tajemnicę

Informacje takie zawarte są na następujących stronach: ………………………
1
2

Skreślić niepotrzebne
W zależności od opcji zaznaczonej powyżej

Gmina Sędziszów
Zamawiający
„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

11.

Ofertę składamy na.....................kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się:
1.......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
………………………….., dnia …………… r.
…………………………………………………..………..

/pieczęć i podpis/y osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika/
*niepotrzebne skreślić

Gmina Sędziszów
Zamawiający
„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

