Załącznik nr 1
/Pieczęć oferenta/
.................................................................
/ miejscowość i data/

RG.271.9.2020

OFERTA
Zamawiający :
Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35

17-300 Siemiatycze
Dane Wykonawcy :
pełna nazwa ............................................................................................................................................................
adres .......................................................................................................................................................................
NIP..................................................................., REGON ………………………………………………………………..
nr konta
bankowego .................................................................................................................................................
nr telefonu,faksu,
e-mail ...........................................................................................................................................
imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.............................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.:
''Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z dostosowaniem do potrzeb KLUBU SENIOR+ w
Ogrodnikach" składam/składamy*) ofertę
1.

Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę
kosztorysową:

Cena netto: ............................................zł,
plus podatek VAT ..........%, tj. .................................zł ,
cenę brutto .............................................................. zł ,
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..
2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 30.11.2020r.
3. Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ……….. miesięcy;
4.Oświadczamy ponadto, że:
4.1.Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego postępowania.
4.2.Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ.
4.3.Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia - opisane w SIWZ oraz wszelkie inne koszty
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4.4.Sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4.5.Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej
podpisania na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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4.6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
4.7.Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy objętych ofertą w
wysokości określonej w SIWZ tj. 5 % ceny brutto kwoty oferty za każde z zadań przed terminem podpisania
umowy w formie: ...........................................................................................
4.8.oświadczamy,

że

całość

przedmiotu

zamówienia

zrealizujemy

samodzielnie

bez

udziału

podwykonawców/przy udziale podwykonawców *).
4.9 oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ .................................................................................
2/ .................................................................................
3/ .................................................................................
4/ .................................................................................
5/ .................................................................................
6/ .................................................................................
7/ .................................................................................

.......................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/
*) niepotrzebne skreślić lub usunąć
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