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Załącznik nr 1A do SIWZ 

 

Formularz oferty 

 

 

 

 

 

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

/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                                                                                  /miejscowość i data/ 

 

 

 

                               Gmina Koniecpol -  Centrum Integracji Społecznej 

                                                                       Ul. Chrząstowska 6A 

                                                                       42 – 230 Koniecpol  

 

 

OFERTA 

 

  Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór koordynatora Projektu p.n. 

„Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro”, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym we 

wzorze umowy za cenę ryczałtową w wysokości:                             

 

 
............................................................................. zł. brutto, słownie: .................................................. 

.......................................................................................................................................................... 
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UWAGA: cena określona w ust. 1 powinna być rozumiana jako cena skalkulowana 

wraz ze wszelkimi obciążeniami publiczno – prawnymi obciążającymi 

Zamawiającego, m.in.: ewentualnymi składkami na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne oraz podatkami 

 

Równocześnie oświadczam, że: 

1. zamówienie będę realizować w okresie do 30 czerwca 2015 r., licząc od daty 

podpisania umowy; 

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ; 

3. zamówienie wykonam zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz wzorze umowy; 

4. uzyskałem(am) od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania 

zamówienia; 

5. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

6. zapoznałem(am) się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy), nie wnoszę 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte; 

7. uważam się za związanego(ną) niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

8. w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9. oferta została złożona na ....... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....; 

10. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*: 

 

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

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

c) ..................................................................................  

d) ..................................................................................  

e) .................................................................................. 

f) .................................................................................. 
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11. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące 

informacje**: 

 

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

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

c) ............................................................................................... 

 

 12. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień  publicznych informujemy, że: 

*** nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

*** należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

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

/podpis Wykonawcy lub jego pełnomocnika (ów)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

* jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem, 

** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się informacje 

będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

      *** niepotrzebne skreśłić 

 


