Znak sprawy: NZ.273.206.2015.AMA
______________________
/pieczęć wykonawcy/

Załącznik nr 1
_______________ , dnia ____________

FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przedszkole Samorządowe nr 187 os. Piastów 48 - zagospodarowanie terenów
rekreacyjno-sportowych - budowa placu sportowego.
Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem - zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Cena ofertowa – tj. cena za wykonanie całego zakresu zamówienia wynosi:
______________________ złotych brutto (słownie złotych: ______________________
______________________________________________________________________
uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości ______ %
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2015 r.
3. Okres gwarancji:
Na wykonane nawierzchnie poliuretanowe udzielamy 60 miesięcy gwarancji
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych
nawierzchni poliuretanowych) udzielamy ……………..miesięcy gwarancji.
Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia
(z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) to 36 miesięcy a maksymalny to
60 miesięcy.
Okres gwarancji musi zostać podany w miesiącach, przy czym wydłuŜenie okresu gwarancji
musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych tj. 48 miesięcy lub 60 miesięcy – do oceny w
kryterium 2.
4. Warunki płatności: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w załączniku
nr 2 do SIWZ.
5. Oświadczamy, Ŝe pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy informacje
konieczne do przygotowania oferty. Oświadczamy, Ŝe oferowana robota budowlana
spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
7. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się w przypadku
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wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w istotnych postanowieniach
umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
1) Podwykonawca: ______________________________________________________
Część zamówienia: ___________________________________________________
2) ……..
9. W przypadku wygrania przetargu robotami budowlanymi kierować będzie:
___________________________________ uprawnienia nr:______________________

10. Wadium w wysokości _________________________ zł wniesiono w formie _________
11. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy wysokości 10 % ceny ofertowej w formie ____________
12. Oświadczamy, Ŝe nie naleŜymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331
z późn. zm.).
Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331
z późn. zm.) ma obowiązek skreślić treść oświadczenia w pkt 12 i zgodnie z art. 26 ust
2d ustawy Prawo zamówień publicznych złoŜyć wraz z ofertą listę podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej.

13. Oświadczamy, Ŝe cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia.
14. Osobą uprawnioną/upełnomocnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:
______________________________________________________________________
15. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
16. Posiadamy fax o numerze _________________
telefon stacjonarny nr _____________________
telefon komórkowy nr _____________________
e-mail _________________________________

__________________________
miejsce, data
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____________________________
pieczęć i podpis wykonawcy
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