Załącznik nr 1 do SIWZ
Wp.II-341/24/09/B
OF E R T A

Nazwa Wykonawcy:



– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów 
z Zamawiającym
imię i nazwisko oraz nr tel., faks (do korespondencji faksowej – na podany numer będą wysyłane wszystkie informacje faksowe), 

Siedziba Wykonawcy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.:

Faks:

Posiadamy: 

NIP: ...........................................,
REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: 	
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko
Podpis
Parafa





W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:

	
(imię i nazwisko)

UWAGA:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana, 
zgodnie z wymaganiami SIWZ.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE

Do: 
Gmina Byczyna
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel./fax. (0-77) 413 41 50,
NIP: 751-10-04-089

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP Wp.II-341/24/09/B, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, inwestycja p.n. „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna – etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska”.
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP Wp.II-341/24/09/B (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ)
i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

1.	Całkowita cena brutto realizacji zamówienia:

Cena netto
Cena brutto



[CENA OFERTY]
	CENA OFERTY SŁOWNIE:


W tym:
Wartość robót budowlanych wynikających z przedmiaru robót: …………………………………… zł. brutto
Wartość nadzoru archeologicznego :                                          …………………………………. . zł. brutto

Całkowita cena brutto realizacji zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obsługi geodezyjnej inwestycji, nadzoru archeologicznego. Ponadto zawiera ona następujące ewentualne koszty: utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami robót, prac demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, ubezpieczeń od roszczeń cywilno-prawnych, prac porządkowych, zagospodarowania placu budowy, odszkodowań za szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót, dostawy energii elektrycznej, wody i innych mediów łącznie z opłatami, podatku VAT, urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oznakowania terenu budowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących  i elementów zagospodarowania terenu, dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnym oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą, pilnowania mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienia im warunków bezpieczeństwa, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, utrzymania bezpieczeństwa wszelkich działań na terenie budowy, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,  znajomości  i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy (opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca), zapewnienia na swój koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy, a także koszty wynikające z ryzyka związanego ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej umowy (w związku z tym Wykonawca ma obowiązek zawrzeć polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót). 

2.	Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:
1)	spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 w/w ustawy.
2)	składając podpis na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,
3)	akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,
4)	zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego,
5)	uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
	uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego, a do dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,

Wnieśliśmy wadium w dniu ......................... w wysokości ..................................... w formie 
.................................... 
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę o zwrot wadium na konto 
........................................................................................ 
/ dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu /
	część zamówienia .......................................................................... powierzyć podwykonawcą . 

                                        wpisać odpowiednio: zamierzam / nie zamierzam
     
      Oświadczam (-y), że przedmiot zamówienia wykonam (-y) w .....................% sami, pozostałe ................. % wykonam (-y)przy pomocy podwykonawcy (-ów).




Lp.
Zakres zleconych przez podwykonawców robót w realizacji przedmiotu
zamówienia
% udziału wartości robót 
w stosunku do całego 
zamówienia












Ofertę składamy na .................... ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert są:

                                                                                                                                                         Strona
1/ .......................................................................................................................           ..............              
2/ .......................................................................................................................           ..............              
3/ .......................................................................................................................           ..............            
4/ .......................................................................................................................           ..............              
5/ .......................................................................................................................           ..............            
6/ .......................................................................................................................           ..............              








........................................................,............................                  ....................................................................
                   (miejscowość)                            ( data)                                        ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
                                                                                                                                przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)       

