Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
/Wykonawca/cy/
/pieczątka z nazwą i adresem/

Formularz oferty
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i transport kamienia
wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo
Pomorskie”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
Tabela wyceny:
1

Lp.

2

3

Nazwa
przedmiotu

ilość
ton

5

6

Cena jedn.
brutto

Cena jedn.
netto

zakup

transport

zł/ tonę

zł/ tonę

4

Cena jedn.
netto
zakup
zł/ tonę

1

kamień
wapienny

7

8

Cena jedn.
brutto

Łączna kwota
brutto

transport

(za 5000 ton)

zł/ tonę

5000

Razem

„Termin dostawy”*

termin
dostawy

termin
dostawy

termin
dostawy

termin
dostawy

do 1 dnia.

do 2 dni,

do 3 dni,

do 4 dni

termin dostawy
powyżej 4 dni

2
( *zaznaczyć właściwe pole z terminem dostawy)
1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń
2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia
1. W przypadku udzielenia nam zamówienia
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

zobowiązujemy

się

do

zawarcia

umowy w miejscu i

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach.
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty :
• Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do siwz.
• Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do siwz.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w siwz i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia oferty, uznając je
za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w formie ......................................................... w wysokości
.............................. PLN w dniu ............................ . W przypadku zwrotu wadium po zakończeniu postępowania
prosimy o przekazanie kwoty wadium na konto nr
……………………………………………………………………………………………………………………..……
Oświadczamy, że firma należy do małych/średnich przedsiębiorstw: TAK/NIE *
•
niepotrzebne skreślić
Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………… do …………… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.
Nazwa i adres Wykonawcy /pismo drukowane/:
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
NIP ..................................................

REGON ............................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
………………………………………………………...........................................................................................
Numer telefonu:…................................
Numer faksu:…...................................
e-mail :…............................................

..................................., dn. .............................
(miejscowość)

Mając na względzie obowiązek wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy że:
- wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*,
- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w następującym zakresie …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………....

.............................................................................................
(Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)

