
PROCRAM : . i; f t3 g*'" {:
RI.CIO\ALNY

7,alątznik nr l do sI\\ Z

Nazwł Bykonżwc}^v}konżrycó\y ł pr7)'|3dku oftrt} rrspa'nei:

łlokładnv żdreŚ/

/nr wpisu do Ervidencji Działalności Gospodarczej i nazlva organu ewidenc1jnego
dotyczy rłakon'wcórv wpisanych do EDG /

/adres do doręczcń _ jcżĆli inn}' niż powyżei/

llelelon/

/FAX na który zanrawiaiący ma przcs]ł,tć Lolespond€ncję/

RIGO\ je.c \.iaJ- ........

()soba do kontaktu

FORMULARZ OFERTY
Gmina Gózd
rerrazenlałdnd rl'zez
Zcspół Ekononiczno AdministIacyiny
Szkół w GoŹdzie
ul. Rłdomska 7 

" 
26 _ 634 Gózd

W odporł'iedzi na ogłoszenie o pŻeta.rgu nieo9taniczonynl na :

', 
Place temonto'$'o ' ocicplcrriowc clcrvacii budynkliw Przcdszkola, Szkoły Podstarvov'ej
i Gimnazjurn rv Goździc 

',

oś\iadczany. Że akccptujcm'v \ł,calości wsz)stkie waltlr]l(i zalł,artc rr, Specylr]<ircii IstoLllr'ch
warunkóu, ZamóWienia'
SKł,ADAN{Y OFERTĘ na rr1'kclnanic pr7cdnliotu Zanló\\'ie ia u lal(rcsic okrcślonvm
\\' specyfikacji lstotn''_ch wannkó\ł Zanó\Ą'1enla, zgodnie z opisem plzedmjotu Z.1lnorl lĆni.1
oIaZ lobotamj i placami torł,arzysząc1r'ni nje uięt,vni \ł L]ol(Llmentacji. a koniecznynri c1o

rvykorrania ze względ u na szLukę budowliną i ogó]n\ i \.varunkalnl i umow y.
na niLstępujŹpych Wa Ńach :

cena oferĘ brutto ( ryczaltowa) w}'nosi'''.''..'''''''''''''''''..'.7'ł
1rl."':czI
....... % podatek VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2,1

(.lou ric zr.1

Cena of'eńy netto '''.''.'''.''' ''. ''' ''' ''. '''' zl
(5lo ie / 

.1



PRO6RAM
RECIONALNY

1. oświadczar'lry. źc po\\łżsŻa ccna brufto za\'"'iela \!sZ]'slkic koszr-_v. jakie pon"si
Zama\iaiący W plzypacltro wybor'rr rriniejszej oftrt1 .

2. Prucdmiot 7anlóu,icnia Zostanic \ł\konany W le ninie od dnia podpisania umo.n'y
do 30.04.2011 r.

3. oś\łiadczam]'. żc udujclamv Zamau,iaiąccmu gwarancji oraz rękojmi na r'wkorrar're
lobot'v objete pżedmioten Żamó\\'ienia na okres trzech (3) ]al ]iczqc od dat1'oclbiolu
kotlco ,cgo.

4. ośWiadczamy' że dokonaliśmy wizji ]o]<alnej rv lniejscu realizac.ji plzec]mi()tu ZanrU\Ą lc]iic
j z.any rlaniest jch stan fakt'vc7l]y' Wszclkic poczynione z tcgo tvtrrłrL rllioski
ispostrzeŻenja zostah uwzględnione w ZbŻoncj olercie.

5. oświadczirm'v, że zapozn.Lliśmy się Ze spec)'1ikacją istotn-vc}t rr'arur iór.v zarr]t,\Ą icnia
i nie wnosilll1' do rT iej zastlzeŻeń '

6. oświadczamy, że zapozna]iśrny się Zś rrZUIeLn tllllo\\l i nic iłn''slm1 u stusrnku clo nicgo
Źadnycl] ulł'ag. a rł,prZypadku \ł}'Lroru naszej ol'erL'Y po(lpiszcm} umo\łę zgodnie Z tYm
wzorcm. na Wa]'tlal(acb ol<lcś|on,vch w Spec)'llkacji 1slotntch \\'ar'Lll]l(ó\\' Zamlr\ lcnid.
n' n'iejscu i tem'inie rł1zl\ac^)n}1n pftez Zailalvia japego '

7' ośrliadczanly. Żejcstcśmy Z\łi{Zali nilliejszir o1irląprzcz okres 30 dti od dnia uplyv,rr
terminu składanja ot'eń, na pot\ł'ierdzenie czego wnieśiiśmy \Ą'ac1juln \^'\łJ'sokości

r"- l'ormie '''.''.''.''''' (po1\.'ieldze1ie n' cslcllia \Ą

Zalączenilo '

8' ośu,iadc7am'Y. żc ninicjsza ol'er'la zarvicra na stronach nr od ' ' ' '' do ' ' '. ' irrforlracjc
stanowiące tlt'emnicę plzedsiębiorstwa w r(lzunlieniu plzepisórł t] Z\\alcZaniU nicLlLzL $q]
konkurcncii .

9. Roboty objęte Żalnilwieniem zarnier'zan]v \Ą,ykonać sami / przy udziale podwykonalł'ców*)

Podrvykonarł'com zamieżamy powierz}'ć (zlecic] n/rł' Iobot'v budor'vlane:

10.Deklarujeny rłpłacenie zabezl]ieczenia na]eŻ!'lego wvkonenia ru]'lowy \ł'\łJso]<ości 5 %
ceny calkowilej podirnej W oi'ercie \ł lbrmie

1l.Oświadczamy. że nie w1''konywaliśln1 żadn1_ch czyrrności z\\,iąZanych z pIz).goto$'anien
niniejszego postępowirnia o u.]Zielenie Zamówienia pLlb]iczncgo. a w cc1u spor7ądzellja
ofeny nie posługirł,aliśm'v się osobatni uczestnicząc!'mi \Ą'dokonaniLl tvch czynności'

12.ol'erlę niniejszŻl składao na .''..'.. ''. ' l<o1cjno poltLtmcr'o\Yanvch sl]lnlach'
13.WRĄZ Z o||RTĄ skła.lan następlliącc oświadc7cnia i dokunlenl\ :

dnia ..... ........ 2010 r'okr

(Podpis ip]tcz!ć u ] konałcy/W]kona\ców )
lnlbrmacia dla WYkonawcY:
Formularz oferty n']usi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do repTezentowania
firmy .

* niepotrz€bne skreślić


