Zakład Komunalny
Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40
83-210 Zblewo

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Do
Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40
83–210 Zblewo
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą w m. Borzechowo w gm. Zblewo”
MY NIŻEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacji

2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową ustaloną zgodnie z dyspozycjami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
za cenę netto _________________ złotych
(słownie złotych: ____________________________________________________________)
powiększoną o podatek VAT ___%, co w wyniku daje cenę brutto _____________ złotych
(słownie złotych: ____________________________________________________________)

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania całości zamówienia w terminie do
NIP 5921202586 , Regon 220 155 086
Nr konta: BS Skórcz o/ Zblewo 73 8342 0009 4001 3877 2000 0001
tel/fax: 058 588 42 73 ; e-mail: komunalny.zblewo@wp.pl

r.

5. OŚWIADCZAMY, iż na przedmiotowe roboty udzielamy gwarancji na okres_____________ miesięcy.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy
wadium w wysokości _________________ zł., w formie _________________________, wadium należy
zwrócić na rachunek bankowy nr: ________________________________________________
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:
a) _______________________________________________________________________________
(zakres robót / część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
b) ______________________________________________________________________________
(zakres robót / część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
9.

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
10. OŚWIADCZAMY, że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne* / informacje
i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ____ do
____ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co potwierdzamy w załączonych do niniejszej oferty
wyjaśnieniach*.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
tel. ______________ fax ________________ e-mail: __________________________________
13. OFERTĘ niniejszą składamy na ____________ stronach.
14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:
- Załącznik nr 1 a i 1 b do SIWZ tj. oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
* niepotrzebne skreślić
__________________ dnia __.__.2017 r.
_______________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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