
                                                                                                                      Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy
na wykonanie remontu dróg gminnych w Gminie Poczesna 

w trybie przetargu nieograniczonego.

Dane dotyczące oferenta

Nazwa ..................................................................................................................
Siedziba ...............................................................................................................
Nr telefonu/faksu ................................................................................................
Nr NIP ..............................................................................
Nr regon ...........................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Poczesna
ul. Wolności 2
42 – 262 Poczesna
tel/fax (34) 32 – 74 – 166

Zobowiązania oferenta:
Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego SIWZ zgodnie z SST (Zał. 
7 do SIWZ) za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiarów robót: 
− wartość  zamówienia  netto:  ....................  zł, 

(słownie: .........................................................),
− wartość zamówienia brutto: ................. zł (słownie: ........................................................), 

w  tym  należny  podatek  VAT  .............  zł 
(słownie: .............................................................).

Wartość zadania 1– Remont ul. Zaniwie do skrzyżowania z ul. Jaworową w Słowiku:
− cena netto: ............. zł/m2, (słownie: .........................................................),
− cena  brutto:  .............  zł/m2 (słownie:  .........................................................),  w  tym 

należny podatek VAT .......... zł/ m2, (słownie: .........................................................),

Wartość zadania 2– Remont ul. Podgórnej w Nowej Wsi:
− cena netto: ............. zł/m2, (słownie: .........................................................),
− cena  brutto:  .............  zł/m2 (słownie:  .........................................................),  w  tym 

należny podatek VAT .......... zł/ m2, (słownie: .........................................................),

Wartość zadania 3– Remont ul. Krętej w Korwinowie:
− cena netto: ............. zł/m2, (słownie: .........................................................),
− cena  brutto:  .............  zł/m2 (słownie:  .........................................................),  w  tym 

należny podatek VAT .......... zł/ m2, (słownie: .........................................................),

Wartość zadania 4– Remont ul. Jaworowej w Słowiku:
− cena netto: ............. zł/m2, (słownie: .........................................................),
− cena  brutto:  .............  zł/m2 (słownie:  .........................................................),  w  tym 

należny podatek VAT .......... zł/ m2, (słownie: .........................................................),

Wartość zadania 5– Remont ul. Wesołej we Wrzosowej:
− cena netto: ............. zł/m2, (słownie: .........................................................),
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pieczęć oferenta



− cena  brutto:  .............  zł/m2 (słownie:  .........................................................),  w  tym 
należny podatek VAT .......... zł/ m2, (słownie: .........................................................),

Wartość zadania 6– Remont ul. Pustej w Bargłach:
− cena netto: ............. zł/m2, (słownie: .........................................................),
− cena  brutto:  .............  zł/m2 (słownie:  .........................................................),  w  tym 

należny podatek VAT .......... zł/ m2, (słownie: .........................................................),

Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163):

1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
2. dysponuję  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem,  a  także  potencjałem technicznym 

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia,
4. nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych.
Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia do dnia 30.08.2008 r.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam, że akceptuję:
- proponowane  przez  Zamawiającego  istotne  postanowienia,  które  zostaną 

wprowadzone do treści umowy,
- udzielam okresu gwarancji na wykonanie zadania ...................................,

                                                           ______________________________
                                                                       (imię  i nazwisko)
                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta
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