Załącznik nr 1
Nr postępowania: UMiG.271.2.4.2017

FORMULARZ OFERTY
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(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy (firma) zgodna z wpisem do rejestru/ewidencji

Adres Wykonawcy zgodny z wpisem do rejestru/ewidencji

Dane kontaktowe Wykonawcy: telefon, faks, e-mail

REGON

NIP

Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Przebudowa ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km w ramach realizacji inwestycji
pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220

SIWZ dla zadania pn. Przebudowa ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km w ramach realizacji inwestycji
pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę ryczałtową:
Cena netto w zł1

VAT- …. % w zł1

Cena brutto w zł1

W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), iż wybór mojej
(naszej) oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (*niewłaściwe
(skreślić).
(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca
(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).
W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub
usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
.........................................................................................................................................................
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ........................................ zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których
wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego
tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca
(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.
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2. Oferuję(my) okres gwarancji:

miesięcy.

3. Osoba wskazana jako kierownik budowy kierowała lub realizowała nadzór następującej liczby
zadań polegających na budowie bądź przebudowie dróg:
4. Oświadczam(y), że:
4.1. jestem(śmy) związany (ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
4.2. akceptuję(my) warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.3. zrealizuję(my) przedmiotowe zamówienie w następujący sposób:
samodzielnie - w zakresie:

1

W przypadku, gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego (np. ze
względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT) cena brutto może nie zawierać podatku VAT w
zakresie towarów lub usług objętych takim mechanizmem.

SIWZ dla zadania pn. Przebudowa ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km w ramach realizacji inwestycji
pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220

z udziałem podwykonawców - w zakresie:

część (zakres) zamówienia powierzony (podwykonawcy(com) oraz firma(y) podwykonawcy(ów)
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korzystając z zasobów innych podmiotów - w zakresie:

część (zakres) zamówieni udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp

4.4. uzyskałem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
4.5. jestem(śmy) małym/średnim przedsiębiorcą: TAK
NIE
4.6. zapoznałem(śmy) się dochowując należytej staranności ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i uznaję(my) się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
4.7. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnoszę(my) żadnych zastrzeżeń i
akceptuję(my) jej treść.
4.8. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie/ nas
zaakceptowany i zobowiązuję(my) się w przypadku wybrania mojej/ naszej oferty do jej
zawarcia na warunkach zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.9. dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od …………… do …………… stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Do oferty dołączam(y) informację
wykazującą, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4.10. wszystkie strony mojej/naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i
cała oferta składa sie z …………… stron.
5. Osobą do kontaktu w niniejszym postępowaniu jest Pan(i) …………………………………………………………..
tel. ……………………………..; faks. ………………………………; e-mail ……………………………..@...........................
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).
7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są*:
7.1. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
7.2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy;
7.4. dokument potwierdzający wniesienie wadium;
7.5. wykaz stawek i narzutów;
7.6. inne (wymienić)
7.6.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.6.2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

SIWZ dla zadania pn. Przebudowa ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km w ramach realizacji inwestycji
pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220

7.6.3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.6.4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.6.5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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miejscowość i data

pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

* niepotrzebne śkreślić

SIWZ dla zadania pn. Przebudowa ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km w ramach realizacji inwestycji
pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220

