Załącznik nr 1
………………………………………..
(pieczęć firmy)

Dane Wykonawcy:
zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: .....................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ulica: .....................................................................................................................................,
nr domu:

.......................,

nr lokalu:

kod pocztowy: .......................,

..............................,

miejscowość: ..................................................................,

tel: ……………………., fax: ……………………, e-mail: …………………………………...
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Zakup patchera (remontera
drogowego z wykorzystaniem emulsji i grysów)”:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
……………………………….. zł
słownie:........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
w tym:
podatek VAT: …………………………………………..
cena netto: …………………………………………..
2. Oferujemy ….........* - miesięczny okres gwarancji.
(Uwaga*: minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi
12 miesięcy).
3. Oferowany remonter to: ………………………………………………………………........
(podać markę, model, typ)

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń i zobowiązujemy się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z parametrami zawartymi
w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Wyrażamy zgodę na realizację faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego.
7. Zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
9. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, czyli
w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
10a. Wszystkie prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.**)
10b. Następujące czynności zamierzamy zlecić podwykonawcom:
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. **)
za których działania odpowiadamy jak za własne.
11. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)***.
12. Oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego od całości ani części zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia
kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy PZP (DZ.U.
z 2015r. poz. 605).****.
13. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej, konsorcjum) dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący ................................................................................................
14. Oferta znajduje się na ........................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
(4) .....................................................
(5) .....................................................
(6) .....................................................

..................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

........................................................
miejscowość, data

**) - niepotrzebne skreślić
***) - Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej zobowiązani są skreślić niniejsze
oświadczenie i załączyć do oferty listę podmiotów, o której mowa w pkt 7 ppkt 3 SIWZ.
****) - Wykonawca, którego oferta w przypadku jej wyboru będzie prowadziła do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego skreśli niniejsze oświadczenie i załączy do
oferty oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

