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OFERTA DLA GMINY GAWORZYCE 

DANE WYKONAWCY (Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem 

pełnomocnika): 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku ofert wspólnej : 

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

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

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

 

Adres  Wykonawcy*: 

ulica ....................................................................      kod poczt. ................................................................  

miejscowość ....................................................................        tel. .............................................................      

fax. ................................................... 

e-mail: ……………………………. 

Wykonawca zarejestrowany jest w: ...................................................................................                 

 

Dokument rejestrowy, nr rejestru/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 

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

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w zakresie oferty (imię, nazwisko, tel., e-mail):  

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

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

Odpowiadając na ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.:   
 

Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce – 2 zadania: 

Zadanie 1 pn.: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, działka nr 114, obręb 0003 Gostyń,          

gm. Gaworzyce, odcinek około 0,800 km 

Zadanie 2 pn.: „Koźlice X – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi 

objętego PROW”, działka nr 298, obręb 0006 Koźlice, gm. Gaworzyce,                         

odcinek około 1,470 km 

 

Nr referencyjny nadany sprawie: ZP.271.14.2018 

zgłaszamy przystąpienie do przetargu składając niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 liczbowo słownie 

Cena oferty netto:   

VAT w wymiarze ....%     
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Cena oferty brutto:    

w tym:  

Zadanie nr 1 

cena oferty netto: 
  

VAT w wymiarze ....%     

cena oferty brutto:    

Zadanie nr 2 

cena oferty netto: 
  

VAT w wymiarze ....%     

cena oferty brutto:    

2. Udzielamy …………… miesięcznej gwarancji na wszelkie roboty objęte przedmiotem 

umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia. 

3. Proponujemy wysokość kary umownej wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 1) umowy,  

za niedotrzymanie terminów wskazanych w § 4 ust. 1 umowy, w wysokości: ……..% 

4. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy PZP oświadczamy, że złożona oferta: 

 nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

  

 

 

  

 

 

5. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy również podać dane 

proponowanych Podwykonawców): 

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

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

6. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury 

przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych 

przez Zamawiającego pismach i zamieszczonych na stronie internetowej 

www.bip.gaworzyce.com.pl w zakładce „zamówienia publiczne”, w miejscu gdzie jest 

udostępniona  SIWZ.  

7. Akceptujemy istotne postanowienia umowy, o których mowa w Rdz. XVII SIWZ  i w przypadku 

wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

http://www.bip.prochowice.com/
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9. Oświadczamy, że niniejsza oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zamieszczone w wewnętrznej kopercie oznaczonej „tajemnica 

przedsiębiorstwa”** 

10. Informujemy, że (właściwe zakreślić) 

 należę do sektora MPŚ; 

 nie należę do sektora MPŚ. 

11. Wszystkie zapisane strony niniejszej oferty i załączone oświadczenia i dokumenty zostały 

kolejno ponumerowane od strony nr ............do nr ............. 

12. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

a) oświadczenie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) ……………………………………………. 

 

                                                                                            ........................................................................ 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

Data........................................................ 

 
 

 

Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
 

* w przypadku oferty wspólnej podać dane Pełnomocnika Wykonawcy (patrz rozdział XIX SIWZ) 
** niepotrzebne skreślić 


