
Załącznik do siwz nr 1 
 

OFERTA WYKONAWCY  

 

 

 

Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

Znak sprawy: RIiD.271..2018 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na: 

„Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów 

atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009 2010, 2013 i 2014”. 

 

FIRMA …………………………………………………….……………………… 

kod pocztowy i miejscowość……………………………….……………………… 

ul. i nr lokalu …………………………………………………..…………………… 

powiat ……………………………………………………….……………………… 

województwo ………………………………………………….…………………… 

Tel. ……………………………………………………………..…………………… 

Fax (do korespondencji). ……………………………………………………………. 

Adres e-mail (do korespondencji): ……….………………………………………… 

www: ……………………………………………………….….……………………. 

NIP ………………………………………………...………………………………… 

REGON…………………………………………….………………………………… 

Nr konta bankowego ………………….……………………………………………… 

 

 

 

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

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

Cena zawiera podatek VAT. 

 

2) oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres 48 miesięcy (wymagane minimum) 

oraz dodatkowej gwarancji: 
 

 Gwarancja dodatkowa o 9 miesięcy – 10 pkt. 

 Gwarancja dodatkowa o 18 miesięcy – 20 pkt. 

 Gwarancja dodatkowa o 27 miesięcy – 30 pkt. 

 Gwarancja dodatkowa o 36 miesięcy – 40 pkt. 

 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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* należy zaznaczyć deklarowany okres dodatkowej gwarancji. Jeżeli wykonawca nie zaznaczy 

żadnego z powyższych wariantów, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny 
okres gwarancji czyli 48 miesięcy. Oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium. 

 
3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

wraz z załącznikami, treścią wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacjami i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

4) Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: do dnia 

30 listopada 2018 r.  

5)  oświadczamy że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego 

realizacji, a także uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia 

oferty oraz wykonania zamówienia, 

6) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

7)  prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto₁: 

........................................................................................................................ 
₁ dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu 

8) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

9) oświadczamy, że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania przekazanych 

nam faksem lub drogą elektroniczną oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji, 

10) oświadczamy, że osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, zatrudnione są/będą na podstawie umowy o pracę, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zm.), oraz że zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej zasadami postępowania, 
 

11) składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia², 

      ² - niepotrzebne skreślić 
 

12) zamówienie zamierzamy zrealizować:  

a) bez udziału podwykonawców 

b) z udziałem podwykonawców/₃ 
₃ - niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru pkt b) należy uzupełnić poniższą tabelę 
 

Części zamówienia, których wykonanie 

zamierzamy powierzyć podwykonawcy 

Firma podwykonawcy 

  

  

tj. ………………………% ceny ofertowej 

 

13) informujemy, że wybór oferty: 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego  

tj. w zakresie następujących towarów / usług (nazwa/rodzaj): 

........................................................... – wartość (bez kwoty podatku) 

................................................... ₄. 
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₄ - niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru pkt b) należy uzupełnić brakujące informacje 
(dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrz wspólnotowego nabycia 
towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu usług lub importu towarów, z 
którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 
ofertowych podatku VAT). 

 

14) Informujemy, iż dokumenty na potwierdzenie braku podstaw dot. wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy znajdują się w formie elektronicznej pod 

następującymi adresami internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych:  

 https://ems.ms.gov.pl  

 https://prod.ceidg.gov.pl  

 

15) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: 

………………………………………………………………………………………… 

 

16) Koordynatorem  Wykonawcy przy realizacji umowy będzie: ………………………………….. 

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

 

17) Oświadczamy, że jesteśmy:  

mln Euro) 

Euro) 

zedsiębiorstwem dużym 
 
 

18) Integralną częścią oferty są: 

 

1  

2  

3  

4  

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kk. 
 
 
 

  dnia             
podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.p/

