
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Pełna nazwa Wykonawcy: 
 
………………………………………………………………………. 
Adres siedziby Wykonawcy: 
Kod:  
………………………………………….…………………………… 
Ulica: 
.................................................................................................... 
Miejscowość: 
…………………………..…………………..……………………… 
Województwo:  
………………………….………………………………………….. 
Nr telefonu: 
……………………………………………..……………………….. 
Nr faksu: 
……………………………………………………………………….. 
Adres e-mail: 
……………………………………………….……………………….. 

Zamawiający:  
Gmina Nowy Żmigród  
38-230 Nowy Żmigród, podkarpackie 
NIP : 685 16 51 551 ; REGON 370440347 
tel. (13) 4415605, fax. ( 13 ) 44 82637  
email: gmina@nowyzmigrod.eu  

 
OFERTA 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
„Modernizację  dróg dojazdowych do gruntów  rolnych  na terenie gminy Nowy Żmigród „ 

Firma: .………….……………………………………..……………………………………………………………………………… 

składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.  
 
Oferuję/Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
I. CZĘŚĆ 1 -Remont drogi rolniczej o nr ewid. 628/2 w km 0+000÷0+705 
                                   w miejscowości   Brzezowa 

cena netto: ..................................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 
podatek VAT (…….%)  ...................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 
cena brutto: ..................................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 

 Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ………………………………… 
 Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



* niepotrzebne skreślić 

 

 Deklaruję/Deklarujemy wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto określonej w pkt 1 oferty. 

 Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców* 
(niepotrzebne skreślić) 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 
WYKONANIA PODWYKONAWCY 

  

  

 

 Oświadczam/Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie 
powierzona następująca czynność zamówienia: 

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 
WYKONANIA  

  

  

 

 Oświadczam/Oświadczamy, że akceptuję/akceptujemy warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Oświadczam/Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy minimalnej 
wymaganej gwarancji  na okres 36 miesięcy. 

 Oświadczam/Oświadczamy, że wydłużamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 
miesięcy) o ……………………… miesięcy. 
 

II. CZĘŚĆ 2 - Remont drogi rolniczej o nr ewid. 1292 w m-ci Stary Żmigród  
                             i nr ewid. 1352 w  m-ci Nowy Żmigród w km 0+000÷0+490 

 
cena netto: ..................................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 
podatek VAT (…….%)  ...................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 
cena brutto: ..................................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 

1.   Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ………………………………… 
2. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Deklaruję/Deklarujemy wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto określonej w pkt 1 oferty. 

4. Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców* 
(niepotrzebne skreślić) 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 



* niepotrzebne skreślić 

 

WYKONANIA PODWYKONAWCY 
  

  

 

5. Oświadczam/Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie 
powierzona następująca czynność zamówienia: 

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 
WYKONANIA  

  

  

 

6. Oświadczam/Oświadczamy, że akceptuję/akceptujemy warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczam/Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy minimalnej 

wymaganej gwarancji  na okres 36 miesięcy. 

8.  Oświadczam/Oświadczamy, że wydłużamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 

miesięcy) o ……………………… miesięcy. 

 
III. CZĘŚĆ 3 - Remont drogi rolniczej o nr ewid. 9 w m-ci Łysa Góra i nr ewid. 964  
                               w m-ci Stary Żmigród w km 0+000÷0+280 
 

cena netto: ..................................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 
podatek VAT (…….%)  ...................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 
cena brutto: ..................................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 

1.   Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ………………………………… 
2. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Deklaruję/Deklarujemy wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto określonej w pkt 1 oferty. 

4. Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców* 
(niepotrzebne skreślić) 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 
WYKONANIA PODWYKONAWCY 

  

  



* niepotrzebne skreślić 

 

 

5. Oświadczam/Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie 
powierzona następująca czynność zamówienia: 

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 
WYKONANIA  

  

  

 

6. Oświadczam/Oświadczamy, że akceptuję/akceptujemy warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczam/Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy minimalnej 

wymaganej gwarancji  na okres 36 miesięcy. 

8.  Oświadczam/Oświadczamy, że wydłużamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 

miesięcy) o ……………………… miesięcy. 

 
 
 
 Oświadczam/Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

postanowienia do umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 
udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach po 
otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty, nie później niż do upływu terminu 
związania ofertą. 

 Oświadczam/Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach: ……………………………………………………………….… 

 Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ………….…. stronach: 
 …………………………………………………………………………………………………….… 
 ………………………………………………………………………………………………….…… 

 
……………………… dnia ………………………..… 2019 r.   

 

……………..………………………………………………..  
podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 


