
Załącznik nr 1  

 

                                                                                         Do  przetargu  nieograniczonego  na 

                                                                                               ZADANIE NR 3321/10/2012 

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

                ( pieczęć  oferenta ) 

FORMULARZ OFERTY 

 

          Powiatowy Zarząd Dróg  

         w  Pińczowie 

               ul. Przemysłowa 3C 

 

W  odpowiedzi  na  ogłoszony  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Pińczowie przetarg  

nieograniczony  o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na realizację zadania:  

 

„Przebudowa drogi nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża - Ciuślice  
odc. Zawarża (Gościniec) w km 12+363 ÷ 12+793 dł. 430 mb”  

 
 

przedkładamy  niniejszą  ofertę,  oświadczając  jednocześnie,  że  zrealizujemy   zamówienie  

zgodnie  z  wszystkimi  warunkami  zawartymi  w  Specyfikacji Istotnych  Warunków  

Zamówienia  przedmiotowego  postępowania  oraz  informujemy,  że  akceptujemy   

w  całości  wszystkie  zawarte załączniki w  dokumentacji  przetargowej  jako  wyłączną  

podstawę  procedury  przetargowej. 

1. Oferta  została  złożona  przez  ........................................................................................... 

 

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

/  Podać  nazwę  i  adres  oferenta  składającego  ofertę, w  przypadku  konsorcjum  nazwa  i  adres  lidera konsorcjum / 

działającego  w  imieniu : 

• własnym * : 

• konsorcjum/spółkę  cywilną  * składającego/ą  się  z   

 

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

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

/Podać  nazwę  i  adres  wchodzących  w  skład  konsorcjum / 
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∗
niepotrzebne  skreślić 

2. Oferujemy  wykonanie  całego  zamówienia,  zgodnie  z  wszystkimi  wymaganiami  

zawartymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  przedmiotowego  

przetargu : 

 

Za cenę netto :::::::::::::zł 

 

(słownie) ::::::::::::::::::::::::::::::::.zł 

 

Podatek VAT:::.%::::::::::..    zł 

 

(słownie) ::::::::::::::::::::::::::::::::zł 

 

Razem cena brutto:::::::::::::.. zł 

 

(słownie) .:::::::::::::::::::::::::::::::..zł 

 

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym – załącznik nr 13. 

 

 

Informacja dla oferenta 

 

W przypadku niezgodności  ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca 

będzie cena z VAT za całość realizacji zamówienia napisana słowami. 

 Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby zdolne do reprezentowania 

firmy. 

3. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji 

lokalnej w terenie  oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 

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

w SIWZ tj. 30 dni.  

5. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi od daty odbioru ostatecznego przez 

Zamawiającego na Wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy.  

6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do 14.09.2012 r. 

7. Numer faksu na który zamawiający będzie przesyłał informacje :::::::::::.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, która jest 

częścią dokumentacji przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
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oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez zamawiającego, w 

miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

9. Następujące roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy powierzyć 

podwykonawcy:::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

/ wypełnić jeżeli dotyczy danej oferty/ 

 

10. Do niniejszego formularza przedkładamy wymagane dokumenty i załączniki, 

przygotowane zgodnie z zapisem  pkt 6 SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym: 

 

 

 

 

 

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

Podpis  i pieczątka  

 

 

   Data podpisania oferty.................................................. 


