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Załącznik nr 1  
..........................................................................      

Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ców                                                    

                                      

 Gmina Drawsko 

 ul. Powstańców Wielkopolskich 121 

 64-733 Drawsko 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz  z  odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole 

Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie 

Drawsko”  
 

 

 

Ja /My niżej podpisany/i 

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

(imię i nazwisko) 

 

działając  w  imieniu  Wykonawcy1) : 

 

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

 

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

(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) 

 
1) - w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

wyszczególnienie wartość słownie 

Cena 

wykonania robót 

– w zł NETTO 

  

 

wartość podatku VAT 

 

  

Cena 

wykonania robót 

– w zł BRUTTO 
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2. Oferujemy okres gwarancji  w ilości ……….… miesięcy. 
 

(UWAGA! Okres gwarancji należy podać w miesiącach, minimum 36 miesięcy, maksimum 60 

miesięcy. Oferty proponujące krótszy niż minimalny okres gwarancji zostaną odrzucone). 

 

 

3. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

oświadczam/y, że: 

 

zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcy/com 2) 

 
 

Lp. Opis części zamówienia oraz wskazanie firm 

  

  

2)  -  o ile dotyczy 

 

 

 

4. Jednocześnie oświadczam/y, że: 

4.1. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4.2. zapoznałem/liśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń, 

4.3. wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przeze mnie/przez nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

4.4. informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _______ do _______ stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia 

ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na 

stronach nr od _______ do _______  . 

4.5. załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień 

otwarcia ofert. 

4.6. wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

 

 

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 
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……………………………..………………………………………………………………

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

 

tel.: ………………..…………………….………….……….….….….....    

faks  

e-mail ………………...………………..……….……….….…………………………… 

 

6. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym:  

 

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

 

 

7. Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium  

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

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………….…………....…… 

…………………………………………………………………………………….…………

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..……….....…………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…….....…………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………….……….. 

 

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

Miejscowość ,data     

 

 

                                                                                                                  

………………………………………………………………. 
                 podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  

                                                                                                          do reprezentowania 

Wykonawcy 3) 
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3) - podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska 

to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego 


