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Załącznik nr 1  do SIWZ  

Ja/my niżej podpisany/i  

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

działając w imieniu i na rzecz:  

Nazwa wykonawcy............................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................ 

NIP ……………………………………………………………………………. REGON ………………………………………….. 

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ………………………………………………………………….. 

e-mail ........................................................ nr tel. …………………………………………………….. 

 

 

Gmina Mielec 
Ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 
 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia 

p/n; „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wola Mielecka, 

Rzędzianowice,  Szydłowiec” 

2 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  

 

netto .....................................zł (słownie: …………………………………………..……………………….) 

 

w tym ........... %VAT tj. ……………….…..zł (słownie: ……………………………….………………………….) 

 

brutto ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………..…………………………….) 

 

tj 

- Przebudowa drogi gminnej w Woli Mieleckiej /płyty/ - 

 Kwota brutto:...............................zł  

słownie:.................................................................................................... 

- Przebudowa drogi gminnej w Rzędzianowicach /Olszyny Etap II/ - 

Kwota brutto:.........................................zł 

Słownie:..................................................................................................... 

- Przebudowa drogi gminnej w Szydłowiec –  

Kwota brutto:.........................................zł 

Słownie:..................................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że oferowana długość okresu gwarancji wynosi ………………………… miesięcy .  

 
2. Oświadczam/my, ze jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. 30 

dni licząc od terminu składania ofert. 

 

3. Oświadczam/my, ze przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 

wskazanym w SIWZ. 
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4. Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

5. Oświadczam/my, iż podwykonawcom zamierzam/my powierzyć wykonanie 

następujących części zamówienia : …………………………………………………..……………………* 

Nazwy firm podwykonawców..........................................................................* 

 

6. Oświadczam/my, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *.  

 

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o 

których mowa w ww. ustawie. 

 

7. Oświadczam/my, że „Wzór umowy" oraz ewentualne jego zmiany zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

8. Wadium zostało przez Nas wniesione w wymaganym terminie w formie:  

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

 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru Naszej oferty do zawarcia umowy  w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego oraz wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto, w 

formie: 

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

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14   

       RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  

       pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym   

       postępowaniu.* 
 

 

 
* Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić, skreślić, usunąć lub wpisać nie dotyczy.   
 
 

 

 

 

..............................................                     …………………………………………………………….. 
        (miejscowość, data)                                                        (podpis i pieczęć osób umocowanych do reprezentowania  

                                                                                         wykonawcy i składania oświadczeń woli ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


