Załącznik Nr 1 do SIWZ
Wykonawca/y: *

Dnia :

………………..……………………….
………………………..……………….
…………...……………………………
(nazwa, adres)

Tel. …………………………...……….………
Adres e-mail

……………….……………

OFERTA
Gmina Czeremcha
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
1.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ( znak GGiOŚ.271.1.2018.IL )
z dnia 17 kwietnia 2018 roku, oferujemy wykonanie: „Rozbudowa i przebudowa budynku po
byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zubaczach , Gmina
Czeremcha”

” zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie ryczałtowej:
-

netto , z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia :................................
złotych słownie :.....................................................................................................................

-

brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do realizacji zamówienia :...............................
złotych słownie : ...................................................................................................................,
w tym ............ % podatku VAT w kwocie : ......................................................................zł.
z łącznym okresem gwarancji na wykonane roboty w ilości: ……… miesięcy **
( wpisany łączny okres gwarancji zawiera w sobie minimalny 36 miesięczny jej okres )

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
2. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania z ofertą – 30 dni. Termin rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt
umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, iż zaproponowana w ofercie cena jest cena ryczałtową i w trakcie trwania
umowy cena ta nie ulegnie zmianie.
5. Zobowiązujemy się do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).).

Wykonawca oświadcza jednocześnie, że podda się rygorom i konsekwencjom wynikającym z
nieprzestrzegania tego wymagania w trakcie realizacji umowy oraz przy wprowadzeniu
podwykonawstwa będzie nadzorował i przestrzegał tych zasad i reguł jak własnych.

1. Oświadczam/y, iż
 przewiduje/my powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części
..……….…………………………………………………………………………………
…………… (należy podać nazwy podwykonawców).

 nie przewiduje/my powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia
2. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ………….. do ………….
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 polegam/y na zdolnościach innych podmiotów
 nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto
nr ...........................................................................................................................................
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………
Oferta zawiera ………… stron kolejno ponumerowanych, trwale zszytych i opatrzonych
pieczęcią Wykonawcy.
..........................., dnia..........................
................................................................
(podpis osoby upoważnionej)
* Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (art. 23 ustawy pzp) – należy podać pełne nazwy i
adresy wszystkich Wykonawców. Wymagane jest także w tej części oferty lub oddzielnym oświadczeniem
wskazanie „lidera” / pełnomocnika umocowanego do składania oświadczeń – art. 23 ust 2 ustawy pzp.
** w przypadku nie wpisania długości terminu gwarancji , Zamawiający przyjmie minimalny 36 miesięczny
okres gwarancji.

