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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Gmina Żyrzyn 

ul. Powstania Styczniowego 10 

24-103 Żyrzyn 

 

 

    ----------------------------                            

(nazwa i adres Wykonawcy) 

OFERTA: 
 

 

Nazwa i adres wykonywania działalności wykonawcy (wykonawców) 

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

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa drogi gminnej nr 

107446L Cezaryn - Kolonia Kośmin na odcinkach: od km 0+094,00 do km 0+977,00 oraz od 

km 2+070,00 do km 2+651,40”  
 składamy swoją ofertę na wykonanie zamówienia. 

1. Cena za realizację zamówienia (łącznie z VAT) wynosi ........................................ zł 

(słownie: ………………………………..……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..złotych).  

 

2. Oferuję okres gwarancji wynoszący ……………………………………………………  

(Wykonawca ma do wyboru następujące okresy gwarancji: 

1) okres gwarancji wynoszący 3 lata, 

2) okres gwarancji wynoszący 4 lata, 

3) okres gwarancji wynoszący 5 lat,  

Uwaga: Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata. Wykonawca poda okres 

gwarancji w pełnych latach). 

 

3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)    (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

b) …………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   
(należy podać nazwę części zamówienia)    (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

   
 

4. Wadium w wysokości 20 000,00 złotych zostało wniesione w dniu ...............................  

w formie ............................................................................... . 

 

5. Oświadczamy, że wykonawca jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) mikroprzedsiębiorstwem 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (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 przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które nie jest 

mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 

zawarte.  

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oferta została złożona na ….... stronach  podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 

….. do nr ...... 

9. Informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione 

przez Zamawiającego. (W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku 

nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie 

będzie skuteczne.) 

10. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

 

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

     
(podać adres i osobę do kontaktu) 

tel.: ………………, faks: ………………, e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

 

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

               (data)      (podpis osoby uprawnionej 

Imienna pieczątka) 

 

 
Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

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

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

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

4)  ..................................................................................... 

5)  ..................................................................................... 


