
                                                                                                        Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

O F E R T A 

Nazwa wykonawcy 

                                                                                          Gmina Drawsko 

                                                                                          ul. Powstańców Wielkopolskich 121 

                                                                                          64-733 Drawsko 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie.” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za 

wynagrodzeniem w wysokości netto .......................................................................... zł, 

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości .......... % co stanowi kwotę 

................................... zł . 

Wynagrodzenie brutto wynosi ......................................................................................... zł, 

(słownie:.....................................................................................................................................). 

1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie do 31maja 2017 r., 

2) Oferujemy okres gwarancji w ilości ……..……. lat(a)  licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego; 

3) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 

4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń, 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

6) akceptujemy wzór umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

Zamawiającego podany w SIWZ, 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania 

ofert, 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………….... 
(zakres robót) 

………………………………………………………………………………….... 
(nazwa/firma, adres podwykonawcy) 

b) ………………………………………………………………………………….... 
(zakres robót) 

………………………………………………………………………………….... 
(nazwa/firma, adres podwykonawcy) 

c) ………………………………………………………………………………….... 
(zakres robót) 

………………………………………………………………………………….... 
(nazwa/firma, adres podwykonawcy) 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy 

na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

· 

· 



4. Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium. 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

........ 

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

........ 

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

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

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

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

........ 

. 

Numer telefonu: …….……….……………………………………………..… 

Numer faksu:................................................................................................ 

Adres email:................................................................................................ 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

............................, dn. ............................ r. 

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

Podpis osoby uprawnionej 
 


