Załącznik nr 1
……………………………………….
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY
Do Wójta Gminy Świdnica
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnica (ulice: Makowa
Chabrowa, Rumiankowa) w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica”
1. Oferujemy realizację całości zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie jak niżej:
Ogółem suma wartości robót brutto wynosi : ............................... zł / z 23% podatkiem
VAT/ słownie :..............................................................................................................
2. Oświadczamy, że na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji
(na wykonane roboty i użyte materiały) na okres 3 lat od daty odbioru końcowego
zadania.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem niżej opisanych
prac:...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego
wykonania zamówienia (w tym celu zapoznaliśmy się z przyszłym placem budowy)
oraz akceptujemy treść projektu umowy.
6. Oświadczamy, że w przypadku otrzymania zamówienia przejmujemy
odpowiedzialność za plac budowy oraz elementy się na nim znajdujące do czasu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur w ciągu 30 dni od daty
otrzymania ich przez Zamawiającego. Płatność Zamawiający przekaże na konto
Wykonawcy nr: …………………………………………………………………………
8. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia: 31.07.2011r.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
10. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu uważamy się za zobowiązanych do
zawarcia umowy po upływie 5 dni, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą, licząc od daty otrzymania pisma informującego o wyborze oferty.
11. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia -przed
podpisaniem umowy -zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w następującej formie
…………………………………………………………………………………………..
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienione w kolejności ujętej w pkt. VIII
siwz.):
1/......................................................................................................................................
2/........................................................................................................................................

3/........................................................................................................................................
4/........................................................................................................................................
5/........................................................................................................................................
6/........................................................................................................................................
7/............................................................................................................................... ……
8/.......................................................................................................................................
9/........................................................................................................................................
10/......................................................................................................................................
11/......................................................................................................................................
12/......................................................................................................................................
13/......................................................................................................................................
14/......................................................................................................................................
15/......................................................................................................................................
16/......................................................................................................................................
17/......................................................................................................................................

Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Miejsce i data: ___________________

(imię nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

