
                                                                              Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

Formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

         

Znak Sprawy: RIiD.271.5.2017 

                                                         Zamawiający: 

                                          Gmina Gnojnik 

                        Gnojnik 363 

           32-864 Gnojnik  

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie w otwartym zapytaniu ofertowym  pn:  

Rozbudowa  sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej na terenie  gminy Gnojnik w  miejscowościach 

Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym za cenę: 

 

Zadanie częściowe nr 1 - Rozbudowa  sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej na terenie  

gminy Gnojnik. 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA    _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

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

Cena zawiera podatek VAT. 

w tym: 

a) dokumentacja projektowa ……………………. zł brutto  

b) roboty budowlane …………………………… zł brutto 

 

Zadanie częściowe nr 2 - Rozbudowa  sieci wodociągowej na terenie gminy Gnojnik 
 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA    _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

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

Cena zawiera podatek VAT. 

w tym: 

a) dokumentacja projektowa ……………………. zł brutto  

b) roboty budowlane …………………………… zł brutto 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:  

a) Zadanie częściowe nr 1:  do 31.10.2018 roku w tym: wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia  oraz decyzji niezbędnych do budowy i  

eksploatacji  -   do 31.05.2018r. 

 

b)  Zadanie częściowe nr 2:  do 30.04.2019 roku w tym: wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia  oraz decyzji niezbędnych do budowy i  

eksploatacji  -   do 30.09.2018r 

 

2) akceptujemy warunki płatności; 

3) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy 60 miesięcy gwarancji  oraz 

dodatkowo  …………..   kwartałów gwarancji ( nie więcej niż 24 m-ce), licząc od dnia 

następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  

oraz ewentualnymi zmianami  i odpowiedziami  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

6) akceptujemy istotne postanowienia projektu umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

 

Lp. Cześć zamówienia która Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy  

Nazwa  firm Podwykonawców 

   

   

   

 

tj. ………………………% ceny ofertowej 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Koordynatorem  Wykonawcy przy realizacji umowy będzie: ………………………………….. 

Tel:........................................... e-mail:………………………………… 

5. Nadzór autorski na realizacją zadania pełnił będzie: ……………………………………………. 



        Tel:........................................... e-mail:………………………………… 

 

6. Oświadczamy, że jesteśmy:  

 przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 

mln Euro) 

 przedsiębiorstwem małym ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 

mln Euro) 

 przedsiębiorstwem dużym 

 

7. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

    

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

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

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**) ………………………. 

Numer faksu: (**)…………………………… 

e-mail:……………………….. 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . 2017 r.                    ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 

 do składania świadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy  

oraz pieczątka / pieczątki 


