Załącznik nr 1 – III

F O R M U LA R Z

O FE RTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:
Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wiłkajciach
My niżej podpisani

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)
(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Za kwotę ......................................... zł brutto,
(słownie:...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. zł)
Udzielamy ….................. miesięcznego terminu gwarancji
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
3. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
4. Informujemy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów/usług.
Wartość towarów/ usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …........................... zł netto
* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj.:
w przypadku:

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen
ofertowych podatku VAT.
5. Oświadczamy, że przedstawiony w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany.
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj.: przez 30 dni.
8. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w Rozdziale III. pkt. III.4 SIWZ tj. nie później niż do 30.10.2018

9. Oświadczamy, że prace objęte niniejszym zakresem zamówienia wykonamy
- we własnym zakresie bez udziału podwykonawców*
- z udziałem podwykonawców*
…..........................................................................................................................................................................................................................
w następującej części: ....................................................................................................................................................................................
10. Oświadczamy, że w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22a Ustawy, powołujemy się na zasoby innych podmiotów
............................................................................................................................................................................
nazwa (firma) na zasoby którego powołuje się Wykonawca
11. Do niniejszej oferty załączamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty – wymienione w rozdziale III ust. III.3. oraz dodatkowe
dokumenty stanowiące integralną część umowy (należy przedłożyć wykaz dokumentów składających się na ofertę i stanowiących jej część

integralną).
12. Oferta została złożona na .......stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............. do nr ................
13. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego należy kierować na poniższy adres:
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
tel. ........................., faks ..............................., e-mail .....................................................................
14. Informujemy, że należymy do sektora:
a) małych przedsiębiorców (zgodnie z definicją art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.
2016.1829 ze zm.),*
b) średnich przedsiębiorców (zgodnie z definicją art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.
2016.1829 ze zm.).*

Ofertę podpisali :
.................................................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/
............................................................
/ data /
* niepotrzebne skreślić

