Nr sprawy ZDP-1.343-10/PD/2010
Załącznik Nr 2
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………….…………….

fax:……………….……………………

REGON: …………………………….

NIP: …………….………..…….……..

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w ramach
zamówienia pod nazwą:
ZADANIE Nr II - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041W Waśkowólka – śurawlówka
– Wygoda na odc. od km 0+276 do km 0+526”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym integralną
część niniejszej oferty w wysokości:
Wartość brutto:………………..…………………….…....zł, (słownie: ………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………………...)
w tym podatek VAT (22%), co stanowi :………………………. zł, (słownie: ………………………..
………………………………………………………………………………………………..……….…….)
1. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia 10.11.2010r.
2. Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru
ostatecznego.
3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym ze
wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte).
4. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1. ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych.
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale podwykonawców*
Następującą część zamówieniem zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
(wskazać zakres powierzonych robót)

8. Wadium w wysokości …………………. zł wnieśliśmy w dniu .......................... 2010 roku w formie
...................................................................................................................................................................
(wskazać formę zabezpieczenia)
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9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46. ust. 4a i 5 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
11. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. o wartości
...................................... zł. w formie ........................................................................... przed terminem
podpisania umowy.
12. Niniejszym informujemy ze informacje 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 udostępniane.
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ..............................................................
2) ..............................................................
3) ..............................................................
4) ..............................................................
5) ..............................................................
6) ..............................................................
*- niepotrzebne skreślić

………………………..
(miejscowość data)

…….………………………………………….
(imię i nazwisko oraz podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)
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