
Załącznik nr 1 do SIWZ

                          FORMULARZ OFERTOWY

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

1. Nazwa i adres Wykonawcy

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

…………………………………………………………………………………………………..……
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich 
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Województwo ………………………………..

NIP ………………………………………….                  REGON ……………………………………………..

Tel ………………………………………….                   Fax. …………………………………………………

Adres e-mail…………………………………………..

2. Przystępując do postępowania przetargowego EZ/ZP/114/2010 oferujemy wykonanie przedmiotu

   zamówienia 

za cenę netto: ………………………………. PLN

za cenę brutto …………………..……………PLN. 

 (słownie złotych: …………………………………………………………………………………)
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, łącznie z …….. % podatkiem VAT tj.
 …………………………… PLN  (słownie złotych: ………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………)
3.Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
   zamówienia;
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
   uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5..Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: …...................... od daty  podpisania umowy.
6. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji od daty końcowego odbioru bez wad 
    i usterek na okres 36 miesięcy.
7. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
    Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
8. Zgodnie z SIWZ wniesione zostało wadium w formie.................. na kwotę...................................... PLN.
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9.Na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004” ( tekst jedn. z 20.11.2007r. Dz. U. Nr 223,
    poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058) oświadczam, że: 
   1 Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.......................................................................................................................... /
  2 Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonania żadnych części zamówienia. 
    Całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie.*
* niepotrzebne skreślić

Wpisać zakres lub nie dotyczy.

Oświadczamy że: ………………………………………………………………………………

10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
   następujący: 
            …………………………………………………………………………………….
wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
11. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3% ceny brutto 

określonej w pkt 2 formularza ofertowego, w  następujących formach: 
 ……………………………………………………………………………………………………….
12.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, określonymi w Specyfikacji
     Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
     umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z
      2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), oraz art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia
      16 kwietnia 1993 r.  (Dz. U. z 1993r. nr.47 poz. 211 z późn. zm.):

l. NIE UTAJNIAMY żadnych informacji zawartych w naszej ofercie.

2. UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w

    zakresie................................................................................................................................................. 

W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:
a)  wymienione  wyżej  informacje  zostały w naszej  firmie  objęte  ochroną jako informacje  nieujawnione, 
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one 
części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych 
i administracyjnych w trybie jawnym, 
b)zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne,
c)informacje  te  nie  wchodzą  w  zakres  informacji  składanych  w  rejestrach  sądowych  przez  spółki  i 
przedsiębiorstwa,  nawet  jeśli  nasza  jednostka  nie  jest  zobowiązana  do  składania  takich  dokumentów w 
rejestrach sądowych.
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna /z art. 297 ustawy z dnia 6.06.1997r. Kodeks karny 
Dz.U. 97.88.553/ za zeznanie nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu.
14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
………………………………………………………………………………………..……….……
 ……………………………e-mail: ………………..……….………….tel./fax: ……..……..……
15.Dane do umowy:
W przypadku wybrania oferty, umowę podpisywać będą:
1. imię i nazwisko  …...........                 -                 pełniona funkcja..................................

2. imię i nazwisko   …. ….......              -                 pełniona funkcja..................................
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16. Ofertę niniejszą składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach.
17. Integralną część oferty stanowią niżej wymienione załączniki:

a)............................................................................................................str..........

b)..........................................................................................................  str...........

c) .......................................................................................................... str..........

d).........................................................................................................   str...........

e).........................................................................................................   str..........

f) ..........................................................................................................  str...........

g).........................................................................................................   str............

h) .........................................................................................................  str..........

i).......................................................................................................      str..........

j).........................................................................................................    str..........

k) .......................................................................................................... str..........

Podpisano 

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

(upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy)

................................................ dnia, ..... . ....... . 2010r.

UWAGA: Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę 
za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
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