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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
           Zał. Nr 1 

O F E R T A 
 
      Do 
      Gmina Sobków 
      Plac Wolności 12, 28-305 Sobków 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Znak: BOŚ i GM.271.1.2013 na:  

,,Zakup kruszyw drogowych kamiennych do remontu dróg gminnych, wewnętrznych i 
innych obiektów  w  2013 roku”. 
MY NIŻEJ PODPISANI  
……………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym        
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego            
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami  i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
      CENA NETTO: ................................................................................. PLN  

PODATEK VAT ……....%................................................................. PLN  
CENA OFERTOWA BRUTTO: ..................................................... PLN 
CENA OFERTOWA BRUTTO słownie:……………………………………………………………... 

       ...................................................................................................................................złotych brutto 
       w tym: 
Część 1. Kruszywo kamienne niesort 0-31,5 na podbudowę zasadniczą z wapienia dewońskiego lub 
 dolomitu dewońskiego 
 3 000 ton x………………………… zł brutto za 1 tonę =……………………………..zł brutto 
 Słownie……………………………………………………………………………………………… 
Część 2. Kruszywo kamienne tłuczeń 31,5-63 na podbudowę zasadniczą z wapienia dewońskiego lub 
 dolomitu dewońskiego 
 1 000 ton x ……………………...... zł brutto za 1 tonę =……………………………..zł brutto 
 Słownie……………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia do dnia 30.11.2013 roku. 
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5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.  

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji   
     Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ przy udziale podwykonawców: 

a)* sami*/przy udziale podwykonawców*: 
………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................................ 
                                           (część zamówienia powierzona podwykonawcy) 

8.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 
………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................................ 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 
9.OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie                
na stronach   nr od …………. do ……..…….- niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są  
jawne i nie zawierają  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
10....OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
Zamawiającego. 

 
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na  poniższy adres:  
  ……………………………………………………………………………..…………..………….. 
 Tel. …………………………………..…………… fax. 
………………..………………………….  
e-mail:………………………………………………………………………………………………. 
Deklaruję, że po otrzymaniu pisma od zamawiającego faksem lub e-mailem niezwłocznie  
potwierdzę jego otrzymanie. 
12. OFERTĘ niniejszą składamy na ………….  stronach. 
13. Wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
14.  ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną częścią są: 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………… dnia ……………..………. 
*niepotrzebne skreślić                                         
 
                                                    
                                                                                           …………......................................                                                                           
              (podpis Wykonawcy/Wykonawców)                                                                                                                                                                                                     
 


