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Numer sprawy IZP.271.02.2021 
 
……………………………………                  Załącznik nr 1 do SWZ 
 (pieczęć wykonawcy / wykonawców) 

OFERTA  
Nazwa  i siedziba Wykonawcy /  Wykonawców  

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać dane(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników lub członków konsorcjum)   
 
Nazwa i siedziba Zamawiającego:  

 

Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie                 
art. 275 pkt. 1 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Edmunda Bojanowsk iego     
w Piaskach”. 

 

1. Składamy ofertą na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 
- cena netto : ………………………………………………………………………………………………. 

  ( słownie: …………………………………………………………………………………………………) 

- VAT / 23%/ ……………………………………………………………………………………………… 

 ( słownie: ………………………………………………………………………………………………….) 

- cena brutto:  ……………………………………………………………………………………………… 

  ( słownie: …………………………………………………………………………………………………)  

      zgodnie z kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załączniki do niniejszej oferty. 

3. Oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru niniejszej oferty i określona została z uwzględnieniem całego zakresu robót jakie 
określone zostały w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 
 

4. Oświadczamy, że udzielamy ………... miesi ęcznej gwarancji  na przedmiot zamówienia. 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń. 

 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego  przygotowania 

i złożenia oferty. 
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7. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia.  
 

8. Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia część robót wykonamy osobiście, z wyłączeniem 
podwykonawców /lub * 
Oświadczamy, że część zamówienia  w zakresie …………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………………………………………. 

wykonamy  przy pomocy podwykonawców …………………..……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………  

 * niepotrzebne skreślić  

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert tj. do dnia 01.09.2021 r. 

11. Wadium: w kwocie .………………….zł zostało wniesione w dniu…………………………2021 

roku  w formie ………………………………………….załącznik nr …………………..………….do 

oferty. 

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzorem 

umowy (projektem), akceptujemy go i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez  zamawiającego.  

13.  Oświadczamy, że do realizacji  przedmiotu zamówienia przy czynnościach określonych w SWZ 

zatrudnione zostaną osoby na podstawie umowy  o pracę.  

14. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym bądź średnim lub dużym przedsiębiorstwem 
? „(właściwe zaznaczyć X) zgodnie z artykułem 2 załącznika nr1 do rozporządzenia Komisji (UE)nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014r. 
 

 Jestem mikroprzedsiębiorstwem 

 Jestem małym przedsiębiorstwem   

 Jestem średnim przedsiębiorstwem 

 Jestem dużym przedsiębiorstwem 

                                          

15. W postępowaniu o zamówienie publiczne osobami uprawnionymi do reprezentowania wykonawcy    

i składania oświadczeń woli są :  

1) ………………………………………………………………………………………………………....  

2) ………………………………………………………………………………………………………….. 

16.  Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

telefon………………..fax………………adres e- mail ……………………………….……………….. 

17. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

      (Wykonawca winien wymienić wszystkie dokumenty jakie dołączył do niniejszej oferty) 
 
(1).......................................................................................................................................................... 
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(2) ......................................................................................................................................................... 

(3) ......................................................................................................................................................... 

(4) ......................................................................................................................................................... 

(5) ......................................................................................................................................................... 

(6) ......................................................................................................................................................... 

 

UWAGA!!! 

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM  
ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 

 


