Załącznik Nr 5 do SIWZ

Formularz Ofertowy Wykonawcy
„Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul. Wybickiego w Starogardzie Gd. (dz. nr 141,
297, 298, 299, 301, 302, 401/1, 401/2 obr. nr 13)”.

1. Dane dotyczące Wykonawcy
Pełna nazwa firmy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres firmy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………
Nr faxu: ………………………………………………………………………………………………………
Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………………………
2. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul.
Wybickiego w Starogardzie Gd. (dz. nr 141, 297, 298, 299, 301, 302, 401/1, 401/2 obr. nr 13)”, oferujemy
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ podając:

1) Wartość oferty- cena netto ………………..……………… zł + należny podatek VAT
(słownie:…………………………………………………………………………….....................…………………………………………

……………………..................................................……………………………………………………………………………)
2) Okres gwarancji …………….. miesięcy.
3.

Zamówienie wykonamy do dnia ……………………….roku.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki Zamawiającego dotyczące udzielonego zamówienia i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy dokumenty:
1) Wzór umowy – zaparafowany – załącznik nr 1
2) Oświadczenie art. 22 – załącznik nr 2
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3) Oświadczenie art. 24 ustawy Pzp. – załącznik nr 3
4) Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 4
5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia.
7) Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
8) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z ich uprawnieniami – załącznik
nr 6
8. Oświadczamy, ze wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) są ponumerowane, parafowane, a cała
oferta składa się z ………….. stron.
Podpis Wykonawcy
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