
    
    
 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
            
      

O F E R T A  
 
 

 
Przedmiot oferty: 

Przebudowa drogi gminnej Obrytki-Koniecki Roztroszewo-gr. Gminy Wąsosz. 
 

1. Zamawiaj ący: 

Urząd Miejski w Szczuczynie 
Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 
Tel. 086 273 50 80 
Fax: 086 273 50 81 
NIP: 719-10-09-960 
REGON: 000530063 
e-mail: um@szczuczyn.pl 

 
2. Oferent: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 telefon: _____________________  fax: _____________ _____________ 

 REGON: ___________________  NIP: _________________________ 

 

3. Po zapoznaniu si ę ze „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, m y ni Ŝej 

podpisani składamy niniejsz ą Ofert ę w post ępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego celem jest przyznanie zam ówienia publicznego na wykonanie 

przebudowy drogi gminnej Obrytki-Koniecki Roztrosze wo-gr. Gminy W ąsosz. 

 

4. Oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia o kreślonego w SIWZ wynosi: 

……………………............  zł (brutto),   

Słownie brutto ………………………………………………………………………..………..… , 

tym podatek VAT (22%)…….............................zł  

Słownie VAT ....................................... ......................................................................................... .  
 
5. Realizacja cało ści zamówienia nast ąpi w terminie do 30 pa ździernika 2008 r. 

6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i  wbudowane materiały na okres                

36 miesi ęcy. 



7. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy zwi ązani niniejsz ą ofert ą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Oświadczamy, Ŝe zapoznali śmy si ę ze Specyfikacj ą Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do jej zapisów zastrze Ŝeń oraz, Ŝe uzyskali śmy wszelkie konieczne  

i niezb ędne informacje w celu rzetelnego przygotowania ofer ty. 

9. Oświadczamy, Ŝe zobowi ązujemy si ę w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na okre ślonych warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym pr zez 

zamawiaj ącego. 

10. Dokonali śmy wizji lokalnej w miejscu, gdzie b ędą prowadzone roboty, w celu zapoznania 

się z terenem przyszłej budowy, stanem istniej ącym i warunkami prac obj ętych 

przedmiotem przetargu, oraz zdobycia wszelkich info rmacji, które mog ą być konieczne 

do prawidłowej wyceny warto ści robót. Uzyskane informacje uwzgl ędnili śmy w zło Ŝonej 

ofercie. Zaoferowana cena uwzgl ędnia wszystkie czynniki niezb ędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty s ą: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

       Upełnomocniony (-eni) przedstawiciel (-e) 

            Oferenta 

 

                  __________________________________ 
 Data ______________________ 
 
                             (podpis (-y), piecz ęć) 
 
 
 
 
 
 

 
     

 


