Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
1.

Dane o wykonawcy:
a) nazwa (firma)

……………..……………………………………..

b) adres (siedziba)

………………..…………………………………..

c) REGON:

………………..…………………………………..

d) NIP:

………………..…………………………………..

e) Telefon:

………………..…………………………………..

f)

………………..…………………………………..

Faks:

g) Adres e-mail:
2.

………………….………………….……………..

Określenie przedmiotu oferty:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
załącznikami do niej, niniejszym składamy ofertę na:

,,Przebudowa drogi wewnętrznej do cmentarza w Czeremsze – II etap”
Kody CPV:

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
3.

Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę
Cena netto:

……………………………

Podatek VAT ……%: ……………………………
Cena brutto:
……………………………
Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4.

Oświadczenia
Oświadczamy, że:
a)

udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres ……. miesięcy.

b)

zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej
przedmiotu za niezmienną cenę ofertową.

c)

kierownik budowy przez okres trwania zamówienia będzie przynależał do Izby
Inżynierów Budownictwa;

d)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
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5.

e)

załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

f)

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń.

Wykaz wszystkich załączników do oferty:
Klauzula:
Lp.

Nazwa załącznika

Numer
załącznika

„jawny”
„niejawny”

Liczba
kart
załącznika

1.
2.
3.
4.
5.

Razem załączników............. (słownie: ……………..………………………………..)
6. Oferta została złożona na ...... stronach kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr....... .

Podpisano : ................................................
(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

......................................., dn.: ........................................
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(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania ,,Przebudowa drogi wewnętrznej do cmentarza w Czeremsze – II etap”
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