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Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 

OFERTA 

 

 
 
 
      Do: 

                                                                                  Gminy Pęcław,   
67-221 Pęcław 

 
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zamówienie nr 341/1//08 opublikowanym 

w BZP Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 161194 -2008, na stronie internetowej BIP Gminy 

Pęcław i na tablicy ogłoszeń UG  Pęcław:  

Pn. „ Remont dachu budynku Gimnazjum w Białołęce ”  

na terenie gminy Pęcław. 

MY NI śEJ PODPISANI 
....................................................................................................................................................... 

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 
adresy wszystkich członków konsorcjum) 

 
1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

2. OŚWIADCZAMY , Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 
3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową kosztorysową brutto 

...................... zł. (słownie złotych: ............................................................................................),  

w tym  podatek VAT………%, w wysokości.......................... zł., (słownie 

zł;.............;.................................................................................................................................) 

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: do 15 października 2008r 
 

5. ZOBOWIAZUJEMY  SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi za wady 
– na wykonanie przedmiotu zamówienia, na okres 60 miesięcy (roboty, materiały, 

urządzenia). 
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6.  ZASTRZEśENIE WYKONAWCY 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę, nie mogą być ogólnie udostępnione: 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
7.  AKCEPTUJEMY  warunki płatności określone przez Zamawiającego, w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - 30 dni licząc od dnia złoŜenia u Zamawiającego sprawdzonej i 
zatwierdzonej faktury. 

 
8. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, od upływu terminu składania ofert.  
 
9.  OŚWIADCZAMY, śE ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:  
      - siłami własnymi,  

Następujące części przedmiotu zamówienia, będą wykonane przy uŜyciu podwykonawców*) : 

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

 
10.  Zwrotu wadium proszę dokonać na rachunek: 
Bank: .................................................................................................................................................. 
Nr rachunku:  ..................................................................................................................................... 
 
11. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
12.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy  

kierować na adres:........................................................................................ 

Numer telefonu ........................................      Numer fax  .................................................................. 

e-mail do kontaktu: ............................................................................................................................. 
 

13.  ZAŁ ĄCZNIKAMI  do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralna część są: 
i. załączniki do formularza oferty nr 1, nr 2 i nr 3, 

ii. wzór umowy nr 342/1/08 z harmonogramem rzeczowo-finasowym, 
iii.  wymagane oświadczenia i dokumenty, określone w rozdz.VI SIWZ:  

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

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

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

 

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

(podpis Wykonawcy/ Wykonawców) 
 

...........................................................,  dnia    ............................................................ 

*) – niepotrzebne skreślić 


