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……………………………………………………… 

                                                                                                                    (miejscowość, data) 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

NIP ....................................................... REGON ....................................................................... 

Nr KRS …………………….. lub nr …………………. Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, prowadzonej przez …………………..…………………………………….… 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

Numer telefonu: (**) .............................. 

Numer faksu: (**) .................................. 

e-mail .......................................................... 

Gmina Świerczów 

reprezentowana przez 

Wójta Gminy Świerczów 

ul. Brzeska 48 

46 -112 Świerczów 

O F E R T A 
Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na „Zagospodarowanie placu 

zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa”. 

 Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

za kwotę brutto: ..................……zł (słownie złotych:  ..................................................... 

..………………………………………………………………………………………./100) 

 Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: do dnia 15.10.2012 r. 

 Oferujemy następujące warunki płatności   - 21 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

 Oświadczamy, że na w/w roboty udzielamy gwarancji na okres (min. 3 lat)……………... 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego 

wykonania zamówienia. 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Oświadczamy, ze nasza firma spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1, 

wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegamy 

wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla 

stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 

z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono 

żadnego Wykonawcy. 
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 Wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

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. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodnimy, że wynika to z przyczyn nie 

leżących po naszej stronie oraz gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy w 

w/w terminie wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 

11. W przypadku wybrania naszej oferty przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy równe 5% ceny całkowitej przedstawionej w ofercie w 

formie…………………….......................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we 

wzorze umowy. 

12. Robotę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/zamierzamy zlecić 

podwykonawcom* w następującym zakresie: 

…………………………….....……………………………..……………..…………………

….…………..…………………………………………………….…………………………

………………….…………………………………………………………………………… 
* niepotrzebne skreślić 

 

 Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

2) oświadczenie o dysponowaniu zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

 

......................................................................... 
                                                 (czytelny podpis lub w przypadku parafki 

   pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 


