
DT.272.04.2014

............................................................
( pełna nazwa i adres Wykonawcy)

............................................................
(telefon i faks Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

Nawiązując  do  zaproszenia  do  składania  ofert  w  postępowaniu  realizowanym  w  trybie

przetargu nieograniczonego na  zadanie pod nazwą:  „Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu

płońskiego  poprzez  przebudowę  dróg  powiatowych  nr  3014W  Raciąż  –  Radzanów  i  3020W

Galomin – Dramin – Krajkowo oraz remont drogi nr 3026W Baboszewo - Rzewin – Polesie”

1. oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową:

netto: ............................................. zł,

należny podatek VAT........... %,................................. zł,

brutto: ........................................... zł,

słownie: ........................................................................................................................................ zł,

2. Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania
zamówienia.

3. Zamówienie  stanowiące  przedmiot  niniejszego postępowania  wykonamy w terminie  do dnia
30 października 2014 r.

4. Udzielimy gwarancji:

a) na wykonane roboty na okres 36 miesięcy,  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
robót,

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w
tym ze wzorem umowy i dokumentacją techniczną, co zostało uwzględnione w niniejszej ofercie)
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

8*Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.

8*Następujące roboty zamierzamy powierzyć  podwykonawcom - części zamówienia wymienione
wg  załączonego  do  oferty  formularza  „WYKAZ  części  zamówienia  przewidzianych  przez
Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę” (należy wypełnić Załącznik nr …. do SIWZ).

8*Oświadczamy,  że  korzystamy  na  zasadach  art.  26b  Pzp  z  zasobów  następujących
podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunków
podmiotowych), o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp:

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................(podać
nazwy (firmy) podwykonawców.
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* niepotrzebne skreślić.

9. Wadium o wartości ............................. zł (słownie: .........................................................................

.............................................................................. zł), zostało wniesione w dniu ............................,

w formie: ................................................... .

10. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy
Pzp, na następujący rachunek: ..........................................................................................................

11. Oświadczamy,  że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do  wniesienia
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wysokości  …..% ustalonej  w umowie  ceny
ofertowej brutto w formie .................................................................................................................

12. Deklarujemy termin płatności ............... dni od daty odbioru końcowego i dostarczeniu faktury.

13. Oświadczamy,  że będą użyte  materiały dopuszczone do obrotu i  stosowania oraz spełniające
wymagania jakościowe określone w art. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

14. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. Oferta została złożona na .............................. stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr .................. do nr ................... .

16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Świadom odpowiedzialności  karnej  oświadczam,  że  załączone do oferty  dokumenty  opisują  stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

- CENA OFERTOWA uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ i Dokumentacji.

- Dołączone  do  Oferty  odpisy  dokumentów  lub  ich  kopie  są  poświadczone  za  zgodność
z oryginałem.

..........................................., dn. .....................................

........................................................................................
Podpis upoważnionego/ych/ przedstawiciela/i/ Wykonawcy
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