Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

POWIAT LUBACZOWSKI
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

---------------------------(nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA:
Nazwa i adres wykonywania działalności wykonawcy (wykonawców)
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Sporządzenie uproszczonych
planów urządzania lasu dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie
Miasta i Gminy Narol, Miasta i Gminy Cieszanów, Miasta i Gminy Oleszyce, Gminy Stary
Dzików, Gminy Horyniec-Zdrój” składamy swoją ofertę na wykonanie zamówienia.
1. Cena ofertowa za całość opracowania wynosi:
……………………………………… zł brutto
(słownie: …...…………………………………………………………………..……………)
w tym cena brutto za 1 ha opracowania …………………………………… zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………..)
2. Oświadczam/y, że:
1) Udzielimy gwarancji na okres …………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy (zgodnie z SIWZ okres minimalny wynosi 36 miesięcy).
3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

b) ……………………………będzie realizowana przez firmę ……….……………………….,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

c) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

d) ……………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy podać nazwę firmy Podwykonawcy)

4. Oświadczamy, że w ofercie zostały uwzględnione wszystkie warunki określone w SIWZ
i ogólnych warunkach umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
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6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach
określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia, do dnia …………………………………........
8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz z sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
10. Oferta została złożona na ………...... stronach.
11. Informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez
Zamawiającego. (W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nie załączenia wyjaśnień
zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne.)
12. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
……..............................................................................................………………………………
(podać adres i osobę do kontaktu)

tel.: ………………, faks: ………………, e-mail: ……………………………………….

..............................
(data)

......................................................
(podpis osoby uprawnionej
imienna pieczątka)

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1) .....................................................................................
2) .....................................................................................
3) .....................................................................................
4) .....................................................................................
5) .....................................................................................
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