
Załącznik nr 1
                                                                                                               Do SIWZ  nr  PN-04/2020

..............................................................
               pieczęć Wykonawcy 
REGON ...............................................
NIP .......................................................
Adres  ……….......................................
Nr tel./faxu …………………………...

zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ:

1. Za cenę brutto ……………………………………………………………………….PLN

Słownie PLN ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT ………  PLN (słownie:………………………………………………. …..

……………………………………………PLN

Cena netto …………………………………………………………………………...PLN

słownie:……………………………………………………………………………………………..

2. Informacje dotyczące kryteriów pozacenowych:

Okres gwarancji .Oferowany termin gwarancji (właściwe podkreślić):

- 3 lata gwarancji i więcej 

- 2 lata gwarancji

- 1 rok gwarancji

- mniej niż rok

Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na wykonane roboty na okres ………. lat od daty

odbioru końcowego. 

W przypadku nieoświadczenia przez Wykonawcę, w zakresie oznaczenia terminu gwarancji Zamawiający przyjmie,
iż Wykonawca wyznaczył termin gwarancji mniej niż rok.

3. Oświadczamy,  że  zrealizowaliśmy  w  okresie  ostatnich  5  lat  roboty  budowlane  w  ilości

…………….. szt. spełniające wymogi SIWZ Rozdział VI ust.2 pkt 2.a) oraz jesteśmy w stanie

poświadczyć je właściwymi dokumentami.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne

informacje i wyjaśnienia potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy,  że  posiadamy  uprawnienia  do  prowadzenia  działalności  niezbędnej  do

realizacji zamówienia.

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ

i w Istotnych postanowieniach umowy- warunki umowy.
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7. W  przypadku  wybrania  naszej  oferty,  przed  podpisaniem  umowy,  złożymy  zabezpieczenie

należytego  wykonania  umowy  w  formie  …………………  …………

w wysokości ………………………….PLN, tj. 5% ceny oferty brutto.

8. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany

w SIWZ, tj. 30 dni.

9. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta obejmuje cały zakres robót budowlanych określony w

SIWZ a załączone zestawienie kosztów obejmuje wszystkie działania co do treści jak i zakresu.

10. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ Istotne postanowienia umowy – wzór  umowy zostały przez

nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty  do  zawarcia

umowy o proponowanej przez Zamawiającego treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

11. Oferta została złożona na ………….. stronach (kartach) podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr 1 do nr …….

12. Wadium w wysokości…………………………zł, zostało wniesione w dniu …………………….

w formie ………………………………………………. .

13. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy 

w …………………………….. , numer konta: ………………………………………………

W przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę*/nie wyrażamy zgody* na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14. Oświadczamy, że: Zamówienie wykonamy samodzielnie**/ Część zamówienia (określić zakres)

zamierzamy powierzyć ww. podwykonawcom,** (w tym przypadku należy podać nazwy (firmy)

proponowanych podwykonawców – wypełnić Załącznik Nr 6 do SIWZ).

15. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji

zawierających dane osobowe oraz,  że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej  osoby,

której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą

lub będą  podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym

postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                                            ………………………………

                                                                                               Podpisy i pieczęcie 
                                                                           osób upoważnionych w imieniu Wykonawcy

....................................................................... dn. .....................................

 (miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić
**niepotrzebne skreślić


