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Oferent: ...................................................                      Załącznik Nr 1 

Adres:  ...................................................                       (SIWZ  postępowanie Sd.171.8.2017) 

Telefon: ................................................... 

Fax:  ...................................................       

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 

w Tomaszowie Lubelskim     

ul. Piotra Ściegiennego 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 

                       

O F E R T A  
 

Nawiązując do ogłoszonego dnia ……..….. 2017r. postępowania przetargowego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 

ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: 
 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim” 
 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zmówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz oferujemy wykonanie robót stanowiących przedmiot zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę: 
 

Cena netto : ………………………zł VAT : ………………………zł 

Cena brutto : ………………………zł 

Słownie brutto : .…………………………………………………………………………………… 

Jest to cena łączna z wszystkimi kosztami koniecznymi do zakończenia realizacji 

zamówienia w zaoferowanym czasie. 
 

Udzielamy gwarancji jakości/rękojmi na roboty budowlane objęte niniejszym 

zamówieniem na okres …… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 
 

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 
 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

dokonaliśmy wizji lokalnej oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania 

oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 
 

2.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 

3.  Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania 

stawiane Wykonawcy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 
 

4.  Podane w ofercie i kosztorysie ofertowym ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
 

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych) zostało 

wniesione w dniu ………..... w formie …………………… (potwierdzenie wpłaty dołączone do oferty). 
 

6. Bank i numer konta na które ma zostać zwrócone wadium : …………………………………... 

………………………………………………………………...…………………………………… 

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium 

wraz z odsetkami zostanie zatrzymane przez Zamawiającego. 
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7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie : 

…………………………………………………………………………………………………....... 

w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 

8. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić 

podwykonawcom wymienionym  w załączniku nr …… . 
 

9.   Ofertę niniejszą składamy na kolejno  ........................ ponumerowanych stronach. 

 

 
 

Załączniki do oferty: 

1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3….………………………………………. 

4……………………………………….…. 

5.…………………………………………. 

6………………………………………….. 

7………………………………………….. 

8………………………………………….. 

              

 

 

 

………………………………………….. 
         Czytelny podpis Wykonawcy 


