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                                                                                                                 Załącznik nr 1 do SIWZ  
znak postępowania: IRG.271.36.2018.MP 

 
………………………………. 

      miejscowość i data 

OFERTA 

 

Gmina Mirzec 
Mirzec Stary 9 
27-220 Mirzec 

1. DANE WYKONAWCY 

Wykonawca/Wykonawcy: ………………………… 
……………………………………………………… 
Adres:………………………………………………  
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 
 
…..……………………………………………………………………………………………………… 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………...…….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
Tel. ……………………………… 
faks……………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
………………………………………………………………………………………………………….… 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz  zagospodarowaniem terenu w ramach 
zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” 
 
OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę brutto:………………….zł 
słownie: ……………………………………………………………….…  

w tym: 
Podatek Vat ………………..% 

Cena netto…………….……zł. 

słownie: ……………………… 
2) na przedmiot zamówienia udzielimy ………… miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego. 

3) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy. 
4) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5) zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz projektem 
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 
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6) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej modyfikacji. 

7) Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w Zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r., dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 
z 20.05.2003 r. str. 36) jestem mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1: 

[  ] TAK      [  ] NIE 

8) informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
tj.**…………………………………………………………………………. 

9) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości, tj. 10 % ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie, o wartości …………………………..zł słownie: 
…………………………… w formie …………………….. przed terminem podpisania umowy. 

11) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zasadach opisanych w projekcie umowy. 

12)  jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

13)  zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*. 
 __________________________________________________________________________   

( podwykonawca / zakres powierzonych robót ) 

14)   składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się                  
o udzielenie zamówienia*. 

15) wadium w kwocie ……..………………………złotych (słownie: ………………………) zostało 
wniesione w dniu ………….………………. w formie ………..……………………… 

            Zwrot wadium na konto (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu):……………………. 
16) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia. 
17) oferta została złożona na [.................]  ponumerowanych stronach. 
18)  oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących 
dokumentach: .................................................................................................................................. 

19) integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................. 

20) załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert. 
21) czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmujące: osoby wykonujące czynności 

hydraulika i montera rurociągów, elektryka, malarza budowlanego, montera instalacji 

                                                
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U .UE L 124 z 20.5.2003, s. 
36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 
którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR., Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
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wentylacyjnych, montera instalacji gazowych, robotnika budowlanego robót wykończeniowych  
będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez nas na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

 

 

……………………………………………               ................................................................................ 
         pieczęć Wykonawcy                                        podpis upoważnionego przedstawiciela  
                                                                                                       Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 
** W przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub usługi oraz wskazać ich 

wartość bez kwoty podatku VAT.  


