
Załącznik nr 1.       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące zamawiającego 

Gmina Gorzyce 

Sandomierska 75 

39-432 Gorzyce 

I. Dane dotyczące wykonawcy: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Osoba upoważniona do reprezentacji  

Wykonawcy i podpisania umowy:    ................................................ 

Oświadczamy, że jesteśmy1:  

 przedsiębiorstwem średnim (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie    przekracza 50 

mln Euro), 

 przedsiębiorstwem małym (mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln 

Euro, 

 przedsiębiorstwem dużym. 

II. 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 

2019 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 1400    

kruszywo kamienne (mieszanka sortowana )   0-

63 mm 600    

  Razem netto   

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 



  podatek VAT   

  Razem brutto   

 

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

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

 

Czy złożenie oferty będzie skutkowało wystąpienie obowiązku odwrotnego obciążenia 

u Zamawiającego w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. 2016, poz. 710): 

 nie, 

 tak, w jakim zakresie ………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

Ustalam: 

 termin płatności wynoszący 30 dni, 

 termin płatności wynoszący 14 dni, 

 termin płatności wynoszący 7 dni, 

 

Termin wykonania: 30.12.2019 r. 

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. 

4) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentacji projektowej i nie wnoszę do niej 

żadnych uwag. 

5) Oświadczam, że zaoferowana przeze mnie cena została opracowana w oparciu o dokumentację 

projektową i zawiera wszystkie składniki niezbędne do wykonania zamówienia. 

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

całkowitej ceny ofertowej, w kwocie: 

 ........................................., w formie: ........................................................  

 Rachunek bankowy na który będzie płatne wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wyboru oferty 

jako najkorzystniejszej: 

 

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

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 


