Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTOWY

Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gorajec – Stara Wieś”

Gmina Radecznica
ul. B. Prusa 21
22 – 463 Radecznica
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa
………………………………………….........……………….............…...….………............................

Siedziba (adres)
………………………………………………………………...........…………..........…………………

tel/fax.……………………………..........…… e-mail.........…………...…...………………...................
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
obrębie Gorajec – Stara Wieś” składamy ofertę na wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. cena brutto oferty wynosi ……………………………zł (słownie: …………………………
…………………............…………………………………………………………………....………)

w tym podatek VAT………………………………………………………zł
2. Okres gwarancji wynosi …….…… miesięcy (słownie …………………………………..
miesięcy) liczony od dnia ostatecznego odbioru robót.
(minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące)
Zobowiązania wykonawcy:
1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
2. Akceptujemy warunki płatności, które wynoszą do 14 dni od złożenia faktury w
Urzędzie Gminy. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół
odbioru końcowego robót.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach,
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu
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składania ofert.
6. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny określonej w formularza oferty w następującej formie:
……………………………………………………………………………………………
7. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nie
polegamy na zasobach innych podmiotów* / polegamy na zasobach następujących
podmiotów*:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że w/w podmioty na zasobach których polegamy w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
8. Prace objęte zamówieniem wykonamy sami*/ podwykonawcom zamierzamy
powierzyć wykonanie następujących części zamówienia*:
…………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
10. Informujemy, że jesteśmy :
1) mikroprzedsiębiorstwem*



mniej niż 10 pracowników oraz
roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR.

2) małym przedsiębiorstwem*

mniej niż 50 pracowników oraz
 roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
(przesłanki należy spełniać łącznie)

3) średnim przedsiębiorstwem*

mniej niż 250 pracowników oraz
 roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln
EUR (przesłanki należy spełniać łącznie)
* Niewłaściwe skreślić.
…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

..................................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)
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