
„Remont dróg w miejscowościach Łężyny i Siedliska Żmigrodzkie  oraz remont 
mostu na potoku Ryj w miejscowości Desznica „ 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (firmy): 

…....................................................................................................... 

…......................................................................................................... 

NIP : ................................................................................................. 

REGON: ..........................................................................................  

NR TELEFONU: ........................................................................ 

NR FAX: …..................................................................................... 

ADRES E-MAIL: …..................................................................... 
 

OFERTA 
do  Gminy Nowy Żmigród  ul. Mickiewicza 2 

38 -230  Nowy  Żmigród 
 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  
„Remont dróg w miejscowościach Łężyny i Siedliska Żmigrodzkie  oraz remont 

mostu na potoku Ryj w miejscowości Desznica „ 
 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie  internetowej 
www.nowyzmigrod.biuletyn.net  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy 
Żmigród: 
 
UWAGA! Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 
warunkach określonych w siwz: 
 

1.1. CZĘŚĆ NR 1 – REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĘŻYNY I SIEDLISKA   
                                          ŻMIGRODZKIE : 
 

- Remont drogi „Przy kapliczce” dz. nr ewid. 1317 w km 0+000-0+495  
w  miejscowości Łężyny 

- Remont drogi „Przy kapliczce” dz. nr ewid. 805 w km 0+000-0+350  
w  miejscowości Siedliska Żmigrodzkie 

 
a) Za wynagrodzeniem w wysokości: ………………………………………………………. zł brutto 

 

(słownie: ….............................................................................................................................................................  

                       ………………………………………………………………………………………………………………) 

Wartość podatku VAT  …....................................... zł  

(słownie: …........................................................................................................................................................ 

                   ………………………………………………………………………………………………………………..) 

b) oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 31.11.2018 r. 



„Remont dróg w miejscowościach Łężyny i Siedliska Żmigrodzkie  oraz remont 
mostu na potoku Ryj w miejscowości Desznica „ 

 

c) oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i 
rękojmi za wady na okres ………….….……………….… ( min. 3 lata max. 4 lata ) 

d) oświadczamy, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia 
będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). 

 
1.2. CZĘŚĆ Nr  2 – REMONT MOSTU NA POTOKU RYJ W MIEJSCOWOŚCI DESZNICA: 

-  Remont mostu na potoku Ryj w ciągu drogi dz. nr ewid. 383, 382 
   w miejscowości  Desznica w km 0+063 

 
 a) Za wynagrodzeniem w wysokości: ………………………………………………………. zł brutto 
 

(słownie: ….............................................................................................................................................................  

                       ………………………………………………………………………………………………………………) 

Wartość podatku VAT  …....................................... zł  

(słownie: …........................................................................................................................................................ 

                   ………………………………………………………………………………………………………………..) 

b) oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 31.11.2018 r. 

c)  oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi za 
wady na okres ………….….……………….… ( min. 3 lata max. 4 lata ) 

d) oświadczamy, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia będą 
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). 

2. oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

3. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, 
że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

4. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert; 

5. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (Rozdział V.I, V.II– 
projekt umowy), które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego; 

 
 
 
 



„Remont dróg w miejscowościach Łężyny i Siedliska Żmigrodzkie  oraz remont 
mostu na potoku Ryj w miejscowości Desznica „ 

 

 
6. oświadczamy1, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy część zamówienia2  

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy 
Część (zakres) zamówienia 

 
1. 
 

 
 

 

2. 
 

  

3.   
 

 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

7. załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) .............................................................................................................. 
b) .............................................................................................................. 
c) .............................................................................................................. 
d) ............................................................................................................. 
 
 
........................................................., dn. .................................                                                                               

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

                                                                                         (  Pieczęć i podpis  
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 

 

                                                 
1 W przypadku zamiaru wykonywania całości  zamówienia siłami własnymi  należy  wpisać  „nie dotyczy.”  
W przypadku niewypełnienia  treści  tego  punktu  Zamawiający uzna, że  Wykonawca  zamierza  wykonać przedmiot  
zamówienia  bez  udziału  podwykonawców.   
2 Należy podać nazwy (firmy) podwykonawców i części zamówienia które wykonają podwykonawcy 
 


