GMINA MIELESZYN

Załącznik nr 1 do SIWZ
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................
(nazwa i adres Zamawiającego)

...................................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa boisk
wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn”, zgodnie z
wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy
ofertę jak poniżej.
Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową (ryczałt)
netto:...................................................
(słownie .............................................................................................złotych).
brutto: ...................................................
(słownie ............................................................................................. złotych).
VAT:.........% ...................................................
(słownie ............................................................................................. złotych).
w tym:
a) boisko Łopienno
netto:...................................................
(słownie ............................................................................................. złotych).
brutto:...................................................
(słownie ............................................................................................. złotych).
VAT:.........% ...................................................
(słownie .............................................................................................. złotych).

b) boisko Karniszewo
netto:...................................................
(słownie .............................................................................................. złotych).
brutto:...................................................
(słownie .............................................................................................. złotych).
VAT:.........% ...................................................
(słownie .............................................................................................. złotych).
Kryterium pozacenowe: w przypadku wyboru naszej oferty udzielamy gwarancji na
przedmiot zamówienia jak poniżej (przekreślając niewłaściwe):
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia – standardowy – 36 miesięcy – 0 pkt
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia – rozszerzony – 48 miesięcy - 20 pkt
- okres gwarancji na przedmiot zamówienia – rozszerzony – 60 miesiecy – 40 pkt
1. Z uwagi na powyższe na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji– ...............
miesięcy (wpisać właściwe).
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.
6. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane
przez Zamawiającego. Ponadto są zawarte w odrębnej, oznaczonej kopercie z
napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu .................................................................……………………………
(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….
......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Spis treści oferty:
...............................
...............................
...............................
...............................

