ZAŁĄCZNIK do SIWZ

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

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

/nazwa i adres oferenta/

/miejscowość i data/

e-mail: ………………………………
numer telefonu ………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym
……………………………………………………..

Wójt Gminy Jakubów
05-306 Jakubów

OFERTA
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego składamy naszą ofertę
na „Dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne ”
1. Oferujemy wykonanie zamówienia wymienionego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, za cenę brutto:
Destrukt asfaltowy w ilości …………… t , cena za 1 tonę …………………….. zł
Słownie: ………………………………………………………………………………
- w tym podatek VAT w wysokości ………………% tj. w kwocie …………………
(Słownie złotych: …………………………………………………………………….)
2. Oświadczamy, że:
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z SIWZ.
b) oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty
związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
c) akceptujemy warunki płatności;
d) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
e) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
f) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
h) Zamówienie
zrealizujemy bez
udziału
podwykonawców/przy udziale
podwykonawców (niepotrzebne skreślić). Wykaz części zamówienia, które
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez Podwykonawcę oraz
Lp.

nazwy firm podwykonawców.

1


niepotrzebne skreślić

3. Termin wykonania zamówienia …………………………….
4. Termin płatności …………………………

5. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
Od
Do

a)
b)
* niepotrzebne skreślić

..............................................................
(podpis)

