
Załącznik nr 1.        

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

Dane dotyczące wykonawcy: 

 

Nazwa:       ................................................ 

Siedziba:   ................................................    

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……. ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Gmina Gorzyce 

Sandomierska 75 

39-432 Gorzyce 

Zobowiązania wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: „Dostawa materiałów kamiennych 

na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy 

Gorzyce w 2016 r.” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

         Asortyment  materiałów   Ilość 

(w tonach) 
Cena jednostkowa Wartość netto 

kruszywo kamienne (mieszanka sortowana)    

0-31,5/0-32 mm 500  
 

kruszywo kamienne (mieszanka sortowana)   

4-31,5/4-32 mm 1 400    

kruszywo kamienne (mieszanka sortowana )   

0-63 mm 600    

  Razem netto   

  podatek VAT   

  Razem brutto   



 

 

Cena netto …………………...............................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

Podatek VAT.......................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................) 

Cena brutto.........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

Stawka podatku VAT……..%, została naliczona w oparciu o (podać podstawę prawną 

zastosowanej stawki podatku VAT): …………………………………………………………... 
 

Oświadczam, że: 

Rozpocznę realizację zamówienie publicznego w terminie:  

1)  do 3 dni od dnia złożenia zamówienia, 

2)  powyżej 3 dni od dnia złożenia zamówienia. 

 

Termin płatności: 30 dni  

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

2) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

3) Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 

umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się 

w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

 

Dokumenty: 

1. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

2. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

3. Zastrzeżenie wykonawcy 

4. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

5. Inne informacje wykonawcy:  

6. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

7. Informacje na temat podwykonawców 

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

 

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 


