
(miejscowość, data) 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

G m i n a    Ś w i e r c z ó w 
reprezentowana przez 

Wójta Gminy
ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów 

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
„Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie „

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków   
   zamówienia na:
   
     Roboty budowlane za kwotę brutto: ............................. zł
       (słownie złotych:………………………….…………………………………………………..
       ........................................................................................................................................../100)  
       w tym netto: ....................... zł
      (słownie złotych: ......................................................................................................................
      ............................................................................................................................................./100)
      podatek w wysokości...............% tj.....................zł (słownie złotych .......................................
     ............................................................................................................................................./100).
2.   Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: 16.07.-20.08.2010r.
3.   Oferujemy następujące  warunki  płatności:   ................   dni  od  daty  otrzymania  faktury przez 
        Zamawiającego.
4.   Oświadczamy, że na w/w roboty udzielamy gwarancji na okres (min. 3 lat)...................................
5.   Obowiązki Kierownika robót na roboty budowlane  pełnić będzie ...................................................
   

       6.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  
            wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania 
               zamówienia.
       7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
              istotnych warunków   zamówienia.

       8.  Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22, ust. l ustawy  
            Prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków  
            zamówienia.
      9. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowe warunki  
              umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  
              zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 5 dni od daty  
                powiadomienia o wyborze oferty.
        10.  Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami lub część ZAMIERZAMY ZLECIĆ
                PODWYKONAWCOM* ( w  tym przypadku   wpisać które części zamówienia)
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                ……………………………………………………………………………………………….
11. Wadium w kwocie .......................... zł (słownie złotych:........................................................
      ...................................................................../100)  zostało wniesione w dniu ............................
      w formie...................................................................................................................................
      W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej  zwrotu należy dokonać na konto  
      numer  .......................................................................................................................................
      na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

       12. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia  
             umowy w  w/w terminie  wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz 
             zamawiającego.
       13. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie  
             należytego  wykonania umowy na: 

        roboty budowlane w kwocie:……….......................... zł (słownie złotych: …....................
          ........................................................................................................................................./100)
           w formie.................................................................................................................................
           zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

              (1) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
                    24 ust. l i 2 Pzp i  spełnia wymagania art. 22 ust. l Pzp;

         (2) dowód wniesienia wadium.

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka
 imienna upełnomocnionego przedstawiciela)
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