
GK-341/p.n/3/2007 
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 

........................... dn. ...............r. 
.............................................. 
   (nazwa i adres wykonawcy, telefon) 
 
 
 

 
Wójt Gminy Leoncin 
ul. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 

 
 
 
 
 
 

O F E R T A 
 
 
 
 
 W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
o wartości powyżej 14.000 euro a poniżej 5.278.000 euro – roboty 
budowlane z dnia …………….. 2007 r, na wykonanie zadania: 
 
 
„Modernizacja drogi gminnej  we wsi Gać - Stanisławów”.
 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Nr GK-341/p.n/3/2007 z dnia 06.08.2007 r. 
 
 

1. Oferujemy wykonanie całości w/w zadania. 
Za cenę netto: ............................... zł,  
(słownie: ......................................................................................................) 

 powiększona o podatek VAT, …….. % w wysokości: ............................ zł 
 (słownie: ......................................................................................................) 
 to jest łącznie (cena oferty) w wysokości brutto; ..................................zł 
 (słownie: .....................................................................................................) 
  

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 



 
 

2. Na całość wykonanych prac udzielamy Zamawiającemu gwarancji na 
okres …….… miesięcy od dnia końcowego odbioru robót. 

 
3. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 

…. …. 2007 r. 
 

4. Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 
części zamówienia (jeśli dotyczy): 

 
- ………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………….. 

 
5. Ponosimy pełną odpowiedzialność za powierzone wykonanie części 

zamówienia (jeśli dotyczy). 
 
6. Oświadczamy, że: 

 
- dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i nie 

wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia, 
 
- jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 
dni od upływu terminu składania ofert, 

 
- roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami, 

 
- zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

 
- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz 

znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

 
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych 
zastrzeżeń, 

 
- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, 



 
- dysponujemy niezbędną  wiedzą i doświadczeniem, a także 

potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami 
zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

 
7. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest : 
 

• Pan(i)   .................................................................... 
• Telefon kom.:  .................................................................... 

 
 

8. Załącznikami do niniejszej oferty zgodnie z SIWZ są: 
 

• ………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………….. 
 
 
UWAGA!!! 
 
Jeżeli do oferty dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to 
muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem. 
 
Ponadto każda strona złożonej oferty i załączników do oferty musi 
posiadać parafkę osoby upoważnionej do reprezentowania firmy (osoby 
składającej ofertę). 
 
Złożona oferta musi zostać ponumerowana.   
 
 
 
 
 

........................................... 
(podpis przedstawiciela wykonawcy) 


	 
	Wójt Gminy Leoncin 
	O F E R T A 

