
 

 

Załącznik nr 1b do SIWZ 

O F E R T A 

 

       .....…………………………………… 
/pieczęć adresowa wykonawcy/ 

 

NIP……………………… 

REGON …………………      

 
                                                                      GMINA KREMPNA 

 
                                                                        38 – 232 KREMPNA 

                                                              KREMPNA 85 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce w ramach RPO WP 

na lata 2014-2020  Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 

 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego oferujemy wykonanie: 

 

II części - Remont budynku dawnej remizy OSP w Krempnej 
 

zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikami 

za: 

cenę netto: ............................zł 

(słownie:..........................................................................................................................) 

powiększoną o podatek VAT w wysokości ...............%, tj. ..........................................zł 

(słownie: .........................................................................................................................) 

 

 

Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) wynosi: .....................................................zł  

 

(słownie: ........................................................................................................................) 
 

 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem 

umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej 

oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy, w miejscu i w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie 

Sami/z udziałem podwykonawców/ jako Konsorcjum (właściwe podkreślić) 
w terminie do dnia ……………………… 

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi (zrównuje się oba okresy) na wykonany przedmiot 

zamówienia na okres …………….., licząc od daty odbioru końcowego robót. 

Uwaga: wg siwz minimalny okres gwarancji/rękojmi to 60 miesięcy. Oświadczamy, że w 

przypadku nie wypełnienia ww. pozycji deklarujemy, że udzielamy 60 miesięcznej 

gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.  

5.  Zobowiązuję  się  do   zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  we  własnym  



       przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli  

       zakres czynności tych osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony  

       w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.  

        1040 z późn. zm. ). Dla  udokumentowania  tego  faktu  w  terminie  14 dni  od 

      podpisania  umowy przedłożę  zamawiającemu  wykaz  osób  zatrudnionych  przy   

      realizacji  zamówienia  na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności jakie będą  

     oni wykonywać wraz z kopiami umów o pracę. 

6. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

8. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty  

nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

9. Informuję, że wybór niniejszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego (*właściwe podkreślić). 

Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: 

…………………………………………………………………………………………… 

Jej wartość bez kwoty podatku: …………………….…………………………………….. 

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).  

10. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? 

      Nie 

 

Tak 

             (proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi) 
Aktualne dane Wykonawcy: 

Tel: ............................................................ 

Fax: ........................................................... 

E-mail …………………………………… 

Nr konta bankowego: .......................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów: ………………………………………………………. 

 

Opis części zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę*: 

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

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

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

 

*Wypełnić w przypadku wykonywania zamówienia z udziałem Podwykonawców 

 

1. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................. 

 

Na ......kolejno ponumerowanych  stronach  składamy  całość  oferty. 

 

 

Miejsce i data …………………………            Podpisano*…………………………  

 
*/ podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub  

we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/.  

 


