załącznik nr.1

( pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego robót w zakresie utrzymania oraz poprawy
przejezdności dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i ulepszonej destruktem, na terenie miasta Rawa
Mazowiecka. ”
MY NIśEJ 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)
Tel. ...........................................

Faks............................................
e-mail: ................................................
1. OFERUJEMY wykonanie roboty w
zakresie utrzymania oraz poprawy
przejezdności dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i ulepszonej destruktem, na
terenie miasta Rawa Mazowiecka.
cena jednostkowa…………………...zł/km netto …………...zł/km brutto (słownie
złotych…………………………………………………………………………………..),
W wynagrodzenie jednostkowe wliczony jest podatek VAT.
2 Udzielamy gwarancji na wykonane roboty w okresie 6 miesięcy.
2. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją oraz wyjaśnieniami i zmianami
z przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie określonym w
projekcie umowy
4. AKCEPTUJEMY warunki umowy określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3
Specyfikacji .
5. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji.
6. OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………...
7. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8.
9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy
kierować
na
poniŜszy

adres:……………………………………………………..………………………………
……………………..…………………………………………………….
10. OFERTĘ niniejszą składamy na …………… stronach.
11. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
referencje:………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
……………………………. dnia ………….. 2017 r.

……………………………………………………
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej
– podpis kaŜdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

