ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

………………………………
/pieczęć adresowa Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA
PODSTAWIE art.11 ust.8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na roboty budowlane

.……..…………………………..
/Miejscowość, data/

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa

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

Siedziba

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

Nr telefonu/faks
...........................................................................................................................................
nr NIP
......................................................................................................................................................
nr REGON
……………………………………………………………………………………………………………...
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy)
Nazwisko,
imię ......................................................................................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................................................................
Tel..............................................................Fax.............................................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Dane dotyczące zamawiającego

GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY
JANOWIEC KOŚCIELNY 62
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY
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Niniejszym, składamy ofertę wykonania zamówienia publicznego na roboty budowlane
polegające na:
Przebudowie drogi Szczepkowo-Iwany – Krajewo-Kawęczyno ETAP II „Poprawa
bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany –
Krajewo-Kawęczyno od km 4+916 do km 5+400 poprzez jej przebudowę”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę ryczałtową :

cena netto.................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
podatek VAT ………%.................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
cena brutto.................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)

………………………………………………….
/Imię, nazwisko i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

OŚWIADCZENIA
1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 20.11.2015 r.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do

składania ofert.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym

zgodnie z załączonym do SIWZ projektem umowy o roboty budowlane.

………………………………………………….
/Imię, nazwisko i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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ZASTRZEŻENIE W SPRAWIE TAJEMNICY WYKONAWCY
Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku nr 2 do oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu*.

………………………………………………….

/Imię, nazwisko i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załączniki:
1. Dokumenty wskazane w rozdziale IV SIWZ:
1.1. …………………………………………………………………………..
1.2. ………………………………………………………………………….
1.3. …………………………………………………………………………..
1.4. …………………………………………………………………………..
1.5. …………………………………………………………………………..
1.6. ………………………………………………………………………….
1.7. …………………………………………………………………..

2.
3.
4.
5.
6.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.*
Harmonogram rzeczowo finansowy robót z tabelą wartości elementów scalonych inwestycji
Podpisany projekt umowy o roboty budowlane.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium
Oświadczenie o zakresie prac, jakie wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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