
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

do przetargu nieograniczonego Nr 405272-2010 z dnia 10.12.2010
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie 
zimowym 2010/2011 r.”

ZAMAWIAJĄCY  Gmina Radomin

WYKONAWCA

Adres

NIP

Regon

Numer telefonu/fax

internet http://

e-mail

Oferta dotyczy obrębu:

CENA BRUTTO
- cyfrowo i słownie

Cena brutto 1 roboczogodziny - ...................................... zł/godz.
(cena zawiera …............%VAT oraz inne koszty obciążające 
wynagrodzenie)*

Termin realizacji
zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.03.2011 r.

Warunki płatności 21 dni od daty złożenia faktury wraz z potwierdzeniem przez sołtysów
wykonania usługi

Forma wniesienia
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy
Informacja dot. sprzętu do
odśnieżania

w załączeniu

* - Przy obliczaniu ceny brutto oferent uwzględnia stawkę VAT obowiązującą w dniu otwarcia
ofert
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz dobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
a w przypadku osób fizycznych także inne koszty obciążające wynagrodzenie.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.).

Uwaga: Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego na kilka obrębów po 

tej samej cenie ofertowej wypełnia jeden formularz.

W przypadku różnych cen ofertowych na poszczególne części zamówienia wypełnia się

formularz ofertowy dla każdego obrębu oddzielnie.

…......................................... …..........................................
Miejscowość, data  Podpis osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki
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