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.......................................................                                                         ................................ 
           (pieczątka wykonawcy)                                                                                                                        (miejscowość i data) 
 
 

                                Gmina Ciechanów 

                                   ul. Fabryczna 8 

                                   06-400 Ciechanów 

 

O F  E  R  T  A   
 

Nawiązując do ogłoszenia  w sprawie przetargu nieograniczonego  
na  zadanie pn.:  

Bieżące utrzymanie dróg gminnych Zadanie nr 2 

                         informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 
 

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

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy: 
 

................................................................................................................................... 
 
REGON: .............................................             NIP: ................................................. 
 
Numer telefonu ........................................., Numer faksu ......................................... 
 
e-mail: ………………………………………………………….. 

 
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w  kwocie : 

 
cena brutto ............................................................. zł, 
słownie złotych .........................................................................................................   

cena netto……………… zł                 podatek Vat …………………. zł 
4. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia  : do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 
5. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy pisemnej gwarancji jakości na okres 

………. miesięcy (minimum 12 miesięcy). Okres rękojmi jest zrównany z okresem 
gwarancji. 

                     



 

6. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy)  się z zasadami przetargu określonymi             
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję (-jemy) je w całości bez 
zastrzeżeń. 

 

7. Oświadczam (-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do 
przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy. 

   
8.  Oświadczam (-y), że uważam (-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od 

terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego. 
 

9. Oświadczam(y), że akceptuję (-emy) projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ 
oraz, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy o 
treści jak  w  załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w piśmie informującym o wynikach przetargu. 

 

10. Oświadczam(-y), że jestem(-śmy) / nie jestem (-śmy) *  płatnikiem podatku od towarów i 
usług VAT.  

 
11. Oświadczam(-y), że zamierzam(-y) powierzyć podwykonawcy następującą część 

zamówienia / nie zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcy żadnej części 
zamówienia*. 

 

Część zamówienia, której wykonanie  wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

 
 
 
 
 
 
Uwaga: oprócz części zamówienia, której wykonanie  wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy należy również podać firmy podwykonawców 
 

 
Uwaga – Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału 
podwykonawców 
 

12.   
 
                                                                                 
Załączniki do oferty: 
1. .............................................................................................................................. 
2. .............................................................................................................................. 
3. ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                          ................................................................. 


