
Załącznik nr 1 do sIwZ

Nazwa wykonawcyAilykonawców w przypadku oferty wspólnej:

/dokładny adres/

/nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i nazrva organu ewidenryjnego _
dotycry wykonawców wpisanych do EDG /

/adres do doręczeń - jeżeli inny niż porvyżej/

/telefon/

/FAx na który zamawiający ma przesylać korespondencję/

\-. REGON ljeŻe|i posiada/

NIP

FORMULARZ OFERTY
Gmina Gózd
reprezentowane przez
Zespół Ekonomiczno Administraryjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 _ 634 Gózd

W odpowiedzinaogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

,, LJtwotzenie placów zabaw w ramach rządowego pfogramu ,, Radosna
Szkoła'' ptzy PSP w Podgórze' PSP w Goździe i Zespole Szkoł
ogólnoks ztałcących w Małę czynie ,,

oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówietia.

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia 

' 
programem funkcjonalno _ uzytkowym, otaz robotami i pracami

towarzyszącymi nie ujętymi w powyzszych, a koniecznymi do wykonaniaze względu
na sztukę budowlaną i ogólnymi warunkami umowy' na następujących warunkach
za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości .... PLN
słownie złotych;
.......%podatekvAT . .....zł(słownie: ........)

la. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.l obejmuje kwotę zty1olłu wykonania:

Zadanie I - Utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu

,, Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze
w wysokości .. . . . ... zł brutto

Zadanie Ir - Utworzenie placu zabavł w ramach rządowego programu

,, Radosna Szkoła'' przy Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe,
ul. Starowiejska l30 w wysokości .. . . ... zł brutto .



Zadanie III _ Utworzenie placu zabaw w ramach rządowego programu
,, Radosna Szkoła'' ptzy Zespole Szkół ogólnokształcących w Małęczynie,
ul. Szkolna 64 w wysokości . .. zł brutto .

2. oświadczam(y),Że powyŻej podana (e) cena (y) zawiera (ją) wszystkie koszty jakie
ponosi zamawiĄący w przypadku wyboru niniejszej oferty .

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy
do 31.10.2011 r.

4. oświadczamy,Żeudzielasry Zanawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane'
sztucznąnawierzchnię bezpieczną orazna zamontowane wyposażenie placu zabaw
i urządzenia małej architektury na okres 3ó miesięcy. Gwarancja jakoŚci obowiąpuje
od chwili odbioru końcowego robót. okres rękojmi zawady płynie równolegle z okresęm
udzielonej gwarancji. Czas trwania okresu rękojmi zawady jest tozsamy z okresem
udzielonej gwarancji.

5. oświadczarfly, ze dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia
iznany nam jest ich stan faktyczny. Wszelkie poczynione ztego tytułu wnioski
i spostrzeze nia zostĘ uwzględnio ne w złoŻonej ofercie.

6. oświadczamy,Że zapoznaIiśmy się dochowując należytej staranności ze specyfikacją
istotnych warunków zamówięnia(wrazzzałącznikami) i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzęŻeń i akceptujemy jej treśó.

\ 7. oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego
Żadnych uwag' aw przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ztym
wzorem' na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wznaczonymptzęz Zamawiającego .

8. oświadczanTLy, Że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert, na potwierdzenie czego wnieśliśmy wadium w wysokości

w formie ... ( potwierdzenie wniesienia w
załączeniu).

9. oświadczamy, ze niniejszaofertazavłierana stronach nr od ..... do ..... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu nieuczciwej
konkurencji .

10. Roboty objęte zamówieniemzamięrzamy wykonaÓ sami l przł udziale podwykonawców*)

Podwykonawcom zamieruarty powierzyć (zlecić) r/w roboty budowlane:

\- ll.oświadczarfly, Że nie wykonywaliśmy Żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia
oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynnoŚci.

12. Zobowięujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienie zabezpięczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie zrozdziałęm XVIII SIWZ .

l3.oferta zostałazłoŻonana ... stronach.
l4.WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczęnia i dokumenty :

15 . Wszelkąkorespondencjęzwiązanąz niniejszym postępowaniem naleŻy kierować do :

Imię i Nazwisko

Adres:



Numer telefonu

Numer faksu

...dnia 2011 roku

Podpis osób uprawnionych
do składania świadczeń woli w imieniu

Wykonawcy/Wykonawcóworazpieczątka/piecątki

Informacia dla Wykonawcv:
Formulaz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania
firmy.

* niepotrzebne skreślić


