
ZP.271.13.22                                                                                                                                     Załącznik nr 1  do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

Gmina Miechów
Ul. Sienkiewicza 25

                                                                                                        32-200 Miechów

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym
w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na:

Remont (modernizacja)  dróg dojazdowych do pól

DANE WYKONAWCY:
Osoba  upoważniona  do  reprezentacji  Wykonawcy/ów  i  podpisująca  ofertę:………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………...….…………….……………...….………....
……………………………………………………………………………………………………………………...
Adres:……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowa-
niem: ……………………………………………………………………………………………………….……
e-mail……………………………………………………………………………………………………………...

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Remont (modernizacja)  dróg dojazdowych do pól

C.  CENA OFERTOWA:
                                                                                                                  
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ*:

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1  

cena netto  ................………….................…………......................…zł
cena brutto ................………….................…………......................…zł

             w tym:
- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

 wydłużenie okresu gwarancji o: …………………………………………(liczba miesięcy)
(ponad wymagane minimum 36 miesięcy)



ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2  

cena netto  ................………….................…………......................…zł
cena brutto ................………….................…………......................…zł

             w tym:
- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

 wydłużenie okresu gwarancji o: …………………………………………(liczba miesięcy)
(ponad wymagane minimum 36 miesięcy)

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3  

cena netto  ................………….................…………......................…zł
cena brutto ................………….................…………......................…zł

             w tym:
- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

 wydłużenie okresu gwarancji o: …………………………………………(liczba miesięcy)
(ponad wymagane minimum 36 miesięcy)

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4  

cena netto  ................………….................…………......................…zł
cena brutto ................………….................…………......................…zł

             w tym:
- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

 wydłużenie okresu gwarancji o: …………………………………………(liczba miesięcy)
(ponad wymagane minimum 36 miesięcy)

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 

cena netto  ................………….................…………......................…zł
cena brutto ................………….................…………......................…zł

             w tym:
- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

 wydłużenie okresu gwarancji o: …………………………………………(liczba miesięcy)
(ponad wymagane minimum 36 miesięcy)



ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6

cena netto  ................………….................…………......................…zł
cena brutto ................………….................…………......................…zł

             w tym:
- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

 wydłużenie okresu gwarancji o: …………………………………………(liczba miesięcy)
(ponad wymagane minimum 36 miesięcy)

D. OŚWIADCZENIA

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz ze wzorze umowy;

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert tj. do
29.06.2022r.

4) Oświadczamy,  że  zdajemy  sobie  sprawę,  że  obowiązującym  wynagrodzeniem  jest
wynagrodzenie kosztorysowe za faktyczny obmiar prac. 

5)  Oświadczam, iż jestem (należy zaznaczyć znakiem X)1):

średnim 
przedsiębiorstwem
małym przedsiębiorstwem
mikroprzedsiębiorstwem
inne

7)  ZAMÓWIENIE  ZREALIZUJEMY  samodzielnie*/przy  udziale  podwykonawców  w  następującym
zakresie*:

____________________________________________________________________________
(zakres powierzonych prac /firma Podwykonawcy)

8) Przed złożeniem oferty odbyłem/ nie odbyłem wizję lokalną. 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1) zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego;

F. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................…
    

                                                        ……………………………………………………….
                                                                    Podpis i pieczęć Wykonawcy, data




