
                   Załącznik nr 1 do SIWZ 

        ................................dnia ................... 
                          
................................................. 
           (pieczęć Wykonawcy) 
 
Nr tel./faksu ............................................. 

Regon ...................................................... 

NIP .......................................................... 

 

Nr sprawy WPR.3422-24/2010 
OFERTA 

dla Powiatu Ząbkowickiego  
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11  

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia ........................   na wykonanie robót 
budowlanych zadania pn. . „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego  przy Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska  nr 17  

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową: 
 
1.Cena oferty: 
    wartość netto ..........................zł,  podatek VAT ….% .......................zł, brutto .............................zł 

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

2. Zamówienie publiczne wykonamy do dnia ……………………,  

3. Okres gwarancji................................... miesięcy, 

4. Warunki płatności ………….. dni, 

5. Oświadczamy, że: 

    1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej  
        zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz zdobyliśmy konieczne informacje  
        potrzebne do właściwego wykonania przygotowania oferty, 
    2) w cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, opisane 
        w SIWZ, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
        oraz pomocniczo w przedmiarach robót, a także koszty robót nie ujętych w dokumentacji robót,  
        a  niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, 
    3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych  
        warunków zamówienia, 
    4) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas  
        zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia  
        umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
    5) firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 
       zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające  
        spełnianie tych warunków, 
    6) sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest  
        następujący*......................................................................................................................... 
        ............................................................................................................................................. 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę).  

6. Wadium w kwocie ................... zł ( słownie;..................................................................................) 

    zostało wniesione w formie............................................................................................................. 
7. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego  



    wykonania umowy w formie:........................................................................................................... 

8. Podwykonawcy/om zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: * 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
9. Inne informacje wykonawcy:*  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................... 
              ( podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić 
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