O F E RTA
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie
...............................................
pieczęć wykonawcy

REGON: ...................................
NIP:
...................................
WZP-341/59/2006
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
1. Roboty drogowe :
1.1. remont ulicy Granicznej w Błoniu na odcinku od ul. Passowskiej do ul. Cichej
na odcinku o długości 220 m (nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 i 8 cm)
SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
ZA CENĘ OFERTOWĄ
(obliczoną na podstawie uproszczonego kosztorysu ofertowego zgodnie z wymogami SIWZ )

................................................... zł netto + ....................................... zł PODATEK VAT
cena brutto wynosi ................................................................ PLN

słownie : .............................................................................................................................
............................................................................................................. złotych,

...................................................
miejscowość, data

......................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Termin wykonania
1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie:
1.1. rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
1.2. wykonanie w 2006 r. robót do wysokości środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadania, tj. robót o wartości do 40 tys. PLN,
1.3. zakończenie robót wiosną 2007 r.,
1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania całości robót w 2006 r. ( w sytuacji
wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających realizację robót), przy czym
wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty o wartości powyżej 40 tys. PLN nastąpi do
końca I kwartału 2007 r.
Oświadczenia
1. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, przyjmujemy ją nie wnosząc do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu
składania ofert, tj. do dnia .................................
3. Oświadczamy, iż w stosunku do nas nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości firmy.
4. Akceptujemy treść umowy, której podpisany wzór dołączamy do niniejszej oferty
i zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiającego.
Warunki rozliczenia i płatności :
1. Akceptujemy proponowane przez zamawiającego w specyfikacji warunki rozliczenia
i płatności.
2. Cena ofertowa określa wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem
ryczałtowym.
3. Rozliczenie robót odbędzie się po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, po dostarczeniu
przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. Protokół odbioru robót
będzie podstawą wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia złożenia
faktury u Zamawiającego.
Warunki gwarancji :
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ................................. miesięcznej gwarancji na
wykonane roboty i ......................... miesięcznej gwarancji na zastosowane materiały i
urządzenia, jednak nie mniej niż 12 miesięcy.
2. Szczegółowe warunki gwarancji stanowią załącznik do niniejszej oferty.
Oferta ( wypełniony druk “Oferta” wraz z załączonymi dokumentami ) została złożona na
................... kolejno ponumerowanych stronach, od strony pierwszej do strony ................. .
Informacje podane w ofercie od str. .............. do str. ............... lub załączniki nr ....................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4,
tj. informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert.

.............................................
miejscowość, data

....................................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Integralną część oferty stanowią następujące załączniki (dokumenty):
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................
4. ....................................................................................................
5. ....................................................................................................
6. ....................................................................................................
7. ....................................................................................................
8. ....................................................................................................
9. ....................................................................................................
10. ..................................................................................................
11. ..................................................................................................
12. ..................................................................................................
13. ..................................................................................................
14. ..................................................................................................

.......... ...........
miejscowość i data

... ...............................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

