Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
..........................................................................
Siedziba:
..........................................................................
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu / faksu:
Numer REGON / NIP:

................................................
................................................ / ................................................
................................................ / ................................................

Dane dotyczące zamawiającego
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont świetlicy w miejscowości Kraśniewo,
gm. Malbork
Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę brutto: .................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:
1. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
3. Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia do dnia 15.04.2013 r.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
……..............................................................………. .
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ... do ... informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Ofertę niniejszą składam na .... kolejno ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ)
3) Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
(załącznik nr 4 do SIWZ)
4) Wskazanie, jaką część zamówienia będzie wykonywał podwykonawca (załącznik nr 5 do SIWZ) - jeżeli dotyczy
5) Potwierdzenie wpłaty wadium

Miejscowość, data: ......................................................
Podpisano: ........................................................................
/upełnomocniony przedstawiciel oferenta/

___________________________________________________
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