FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1

………………………...
(miejscowość, data)

......................................................
(nazwa wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej)

F O R M U L A R Z O F E R T OWY
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

„Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych na
terenie Gminy Mniszków w roku 2018-II „
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, w trybie przetargu
nieograniczonego nr: ZP.271.11.2018.AP, na wykonanie zadania pn: „Zakup
wraz z dostawą emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych na
terenie Gminy Mniszków w roku 2018 -II”
……………………………………………………………………………………………….………
( pełna nazwa i adres siedziby wykonawcy)

Nr rachunku bankowego ……………………………………………….…………………….……
Nr faksu ……………………………………………………………………………………..……….
adres e-mail ………………………………………………………………………………..……,
niniejszym oferuję, w oparciu o ceny jednostkowe ryczałtowe za 1 tonę emulsji
asfaltowej wraz z transportem i przepompowywaniem, wykonanie zamówienia za cenę
ryczałtową:
1. Cena netto za przedmiot zamówienia ………………………PLN słownie:……………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Podatek VAT …….. % co stanowi kwotę ……………….. PLN słownie: …………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3. Cena brutto za przedmiot zamówienia wynosi …………….. PLN słownie: ……………………
…………………………………………………………………………………………………..,
zgodnie z n/w wyszczególnieniem :
Lp.

1

1

Nazwa (asortymentu)

2

Kationowa emulsja asfaltowa
ozn. kodowe: C 69 B3 PU
wg PN-EN13808* /
Kationowa emulsja asfaltowa
ozn. kodowe: K1-70
wg EmA-99*/ Inna:…………*
* niepotrzebne skreślić

Cena netto
w zł za 1
tonę
3

Vat w zł

4

Cena brutto
w zł za 1
tonę

Ilość ton

5

6

Cena brutto
w zł
kol 5 x kol 6

50

7

4. Termin płatności:

:……………...w dniach (Uwaga! II-e kryterium oceny ofert; należy w wolne miejsce wpisać termin
płatności : min 14 dni – max 30dni).

5. Termin wykonania zamówienia 15.10.2018 r.
6. Jednocześnie oświadczam, że:
6.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz jej
modyfikacjami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do właściwego przygotowania oferty cenowej i wykonania zamówienia.
6.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
6.3. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy
się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,.
6.4. Akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ i zobowiązujemy
się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na podanych
warunkach.
6.5. Nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu

udzielenia niniejszego zamówienia.
6.6. Wszystkie dokumenty oraz oświadczenia załączone do oferty są zgodne z prawdą.
6.7. Wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała
oferta składa się z ……………. stron.
7.
Oświadczam(y), że:
- zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:…………………………………………………………………………..*/

nie zamierzamy
zamówienia*.

powierzyć

podwykonawcom

wykonania

części

8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

1

*niepotrzebne skreślić

..................................................................
(podpisy osób upoważnionych i
pieczęć imienna)**
** w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis

