Załącznik nr 1
Formularz Oferty

FORMULARZ OFERTY
Na zadanie pn.: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę
drogi gminnej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na
Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Drogi Gminnej nr 250328W relacji Grodzisk
Duży – Borek
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Czerwin
Plac Tysiąclecia 1
07-407 Czerwin

II. WYKONAWCA:
Lp. Nazwa (y) Wykonawcy (ów)

Adres (y) Wykonawcy (ów)

III. Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i Nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
e-mail
IV. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. Zapoznałem się z treścią zapytania o cenę dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych
uwag i zastrzeżeń.
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania o cenę.
3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia ( wynosi:
Wartość bez podatku VAT........................................................................... PLN
(słownie:......................................................................................................... PLN)
VAT …… % tj.................................... PLN
Wartość z podatkiem VAT............................................................................ PLN
(słownie:.......................................................................................................... PLN)
Termin płatności …… dni.
4. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w
zapytaniu o cenę.
5. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert).
6. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu], / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia].1
7. Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia.
8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
Lp
.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

9. Nie zamierzam(y)
zamówienia/następujące
podwykonawcom]3:
Lp

powierzać do pod
części
niniejszego

Od

wykonania
zamówienia

do

żadnej części
zamierzam(y)

niniejszego
powierzyć

Nazwa części zamówienia

.

V. Podpis (y):

Lp.

Nazwa
Wykonawcy (ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej (ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby
(osób) upoważnionej
(ych) do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć (cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

