
WZÓR 

Załącznik nr 1

Data ....................................

O F E R T A

Nazwa i siedziba oferenta: ............................................................................................

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

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Czerwionka - Leszczyny

ul. 3-go Maja 36a

44 – 230 Czerwionka – Leszczyny

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą:

" Remont niecki basenowej brodzika dla dzieci "

oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia i specyfikacją za cenę:

         

              Cena  netto                      należny podatek VAT     Cena brutto

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

Słownie wartość całego zamówienia.........................................................................................

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

1. Proponowana powyżej cena ryczałtowa oferty obliczona została na bazie dokumentacji 
projektowej, przedmiarów robót oraz warunków określonych w SIWZ oraz po oględzinach w 
terenie.

Oświadczamy, że cena ta zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu 
zamówienia i będzie ceną ostateczną.

2. Oświadczamy, że w /w zadanie wykonamy w terminie od  21.08.2006 do 08.09. 2006 r.
3. Oświadczamy, że na wykonany zakres robót udzielamy.....................   letniej gwarancji.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Zakres zadania objętej zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić 
podwykonawcom * .....................................................................................................



6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany   w 

     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia  i 
wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

8. Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej oferty

są  : ..........................................................

9. Załącznikami do niniejszej oferty są :

9.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru*, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej*, inny dokument ........................................ (wpisać jaki)* potwierdzający prawo 

do występowania w obrocie prawnym wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert.

9.2.Pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie. *

9.3.Parafowany wzór umowy – wg wzoru – zał. nr 2.

9.4.Oświadczenie  o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu  warunków  wynikających  z  art. 22 
ust. 1 i 24 ust. 1 i 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych z  dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. 
- wg wzoru - zał. nr 3.

9.5.Wykaz prac o charakterze porównywalnym z zamówieniem – wg wzoru - zał. nr 4. 

9.6. Informacja na temat wykazu osób nadzoru wraz z danymi na temat ich kwalifikacji 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  – 
wg wzoru - zał. nr 5.

9.7. Uprawnienia i zaświadczenia osób nadzoru-            ........... sztuk.

9.8.Informacja o zatrudnieniu podwykonawców – wg wzoru - zał. nr 6.

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

                                                                                podpis upoważnionego przedstawiciela 

*niepotrzebne skreślić                                                                        oferenta


