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 Zp. 271.6.2016                                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                     FORMULARZ  OFERTOWY
 1.  ZAMAWIAJĄCY:
    Gmina Murów
    Ul. Dworcowa 2
 Murów

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)

















OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko



Adres



Nr telefonu


Nr faksu


Adres e-mail



Niniejszym  składam/my ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.:” Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68- ETAP I Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe ” 
za cenę ryczałtową w wysokości:
Cena ofertowa wynosi ( element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert):
Wartość netto……………………………zł
Słownie:…………………………………………………………..zł……/100
powiększoną o podatek VAT(23%) w kwocie ………………..zł
Słownie:…………………………………………………………..zł……/100
Wartość brutto…………...........................zł
Słownie……………………………………………………………zł……/100
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
	Ponadto oferuję/my wykonanie zamówienia na następujących zasadach: elementy, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert:
zakończenie robót i odbiór  do 5 grudnia 2016
kryterium - skrócenie terminu realizacji…………………..dni

Termin płatności faktury 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania  faktury przez Zamawiającego. 
Wadium przetargowe o wartości …..PLN zostało wniesione w dniu ……….. w formie……………………………………./dowód wpłacenia w załączeniu/.
	Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:……………………………………………….
	Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na otrzymywanie korespondencji w trakcie postępowania drogą elektroniczną lub faxem.
	Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
	Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
	Oświadczam/y, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy  (załącznik nr 6  do s.i.w.z.) jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w terminie i w miejscu określonym przez zamawiającego.
	Oświadczam/y, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	Oświadczam/y, że w okresie trwania umowy będziemy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i przedłożymy umowę ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.
	Informuję, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług należy wskazać:
	Nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego:……...............................................................

………………………………………………………………………………………………
	Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:………………………………………..

	Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty ( art. 233 k.k.).
	Oświadczam/y, że żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi* tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę * przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 

(* niepotrzebne skreślić)
L.p.
Oznaczenie rodzaju ( nazwa informacji)
Strony w ofercie ( wyrażone Cyfrą) od -do 










Nie zamierzam/y*powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy* powierzyć podwykonawcom ( * niepotrzebne skreślić):
Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy
L.p
Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy 
Nazwy (firm) podwykonawców










Załącznikami do oferty są:
L.p.
Wykaz złożonych dokumentów
Numer załącznika
1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
załącznik nr 2 do siwz
2.
Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę
załącznik wykonawcy
3.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp-dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). Dokument ten wylicza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.
załącznik Wykonawcy
4.
Dokument wniesienia wadium
załącznik wykonawcy
5.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego dot. oddania do dyspozycji zasobów – o ile dotyczy
Załącznik nr 5 do SIWZ



  Dnia……………………                                                     
                                                                                                     ……………………………
                                                                                                    Podpis/y osób uprawnionych do 
                                                                                                                 świadczeń woli w imieniu 
                                                                                                                             Wykonawcy oraz
                                                                                                                             pieczątka/pieczątki


