ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
adres………................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
NIP ......................................................................REGON..........................................................................
Telefon.........................................................................faks.........................................................................
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………...
Konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………........
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok. 0,6 km w Ustroniu” zgodnie z
wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy.
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania
oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.
2. Deklaruję, wykonanie zamówienia za następujące wynagrodzenie:
netto:................................................zł,
słownie:.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
plus podatek VAT tj.: ....................zł,
słownie:.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
brutto: .............................................zł
słownie: .....................................................................................................................................................
3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
 3 lata*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
 4 lata*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
 5 lat*, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowalnych
* Właściwą pozycję z oferowanym okresem gwarancji na przedmiot zamówienia należy podkreślić lub zakreślić bez jej
modyfikacji natomiast pozostałe dwie niewłaściwe pozycje należy przekreślić.

UWAGA:
 Nie zaznaczenia żadnej z ww. pozycji dot. okresu gwarancji lub podanie tego okresu poprzez podkreślenie/ zakreślenie
więcej niż jednej ww. pozycji, albo wskazania tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 3 a 5 latami okresu
gwarancji, ale nie wpisującego się w żaden z ww. trzech narzuconych okresów gwarancji [oznaczonego w latach: 3 lub
4 lub 5] spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ppkt 2 „uPzp”

4. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w terminie do …………… dni, od daty jej
złożenia na dziennik podawczy Zamawiającego.
UWAGA:
 Wykonawca może zadeklarować termin płatności faktury z przedziału pomiędzy 21 a 30 dniami, licząc od daty jej
złożenia na dziennik podawczy Zamawiającego.
 Minimalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 21 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury na dziennik podawczy Zamawiającego
 Maksymalny termin płatności faktury zaoferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury na dziennik podawczy Zamawiającego.
 W przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu płatności lub wpisania terminu płatności krótszego niż
minimalny termin płatności [tj. 21 dni od daty złożenia faktury] Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe będzie obligowało zamawiającego do odrzucenia
oferty, w myśl regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy „uPzp”.
 W przypadku natomiast ewentualnego zaoferowania terminu płatności dłuższego, niż maksymalny termin płatności [tj.
30 dni od daty złożenia faktury] Zamawiający poprawi zaoferowany termin płatności na 30 dni i przyzna wykonawcy
maksymalną ilość punktów – 10.

5. Przedmiot niniejszego zamówienia wykonam w terminie …………… dni, od dnia zawarcia umowy.
UWAGA:
 Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału pomiędzy 14 a 21 dniami,
licząc od dnia zawarcia umowy.
 Jeżeli Wykonawca złoży w treści swojej oferty oświadczenie w kwestii terminu wykonania przedmiotu zamówienia
odmienne od oczekiwanego przez Zamawiającego w cz. II SIWZ, tj. ponad termin maksymalny, czyli 21 dni doprowadzi
swoją ofertę do merytorycznej niezgodności z treścią SIWZ [przesłanka odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
„uPzp”]. Także ewentualny brak złożenia przez Wykonawcę w swojej ofercie - oświadczenia woli w przedmiocie ilości
dni, którą przewiduje na wykonanie przedmiotu zamówienia uniemożliwi Zamawiającemu ocenę takiej oferty w tym
kryterium, co doprowadzi do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”.
 Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia krótszy niż minimalny, czyli 14 dni,
dla potrzeb porównania i oceny ofert zostanie przyjęty termin 14 dni, od dnia zawarcia umowy, natomiast
zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.

6. Na wykonane roboty budowlane udzielam rękojmi za wady na okres 5 lat, od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru robót budowlanych.
7. Uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.
przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
8. W przypadku wybrania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
9. Wadium w kwocie 5.000,00 zł zostało wniesione w dniu ….................. w formie.............................................
10. Oświadczam, że: - wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*:
* Niepotrzebne skreślić

11.
Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

** Niepotrzebne skreślić

…….............................................................................................
Data, podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

