
/ podpis osoby uprawnionej/ 
                                                                                      Załącznik Nr 1-I do s.i.w.z.p. 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na: 

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 

Zadanie I                                                                                             
Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej 

grysami i emulsją 
                                     
 
CENA NETTO ZA  1 m2        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 m2 .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do 
dnia 15 grudnia 2008r. 

3. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji 
lokalnej w terenie objętym zamówieniem 

 



-2- 
4. Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 

dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
5 Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego                                                                                                                                                                     

6. Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia publicznego  

 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
                                                                                              / adres/ podpis osoby uprawnionej/ 
                                                                               
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Załącznik Nr 1-II do s.i.w.z.p. 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na: 

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
5. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 

Zadanie II                                                                                            
Remonty dróg gruntowych żużlem paleniskowym 

                                     
 
CENA NETTO ZA  1 m2        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 m2 .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do 
dnia 15 grudnia 2008r. 

7. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji 
lokalnej w terenie objętym zamówieniem 

 
 



-2- 
8. Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 

dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
6 Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego                                                                                                                                                                                           

7. Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia publicznego  

 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
                                                                                                           / adres / 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Załącznik Nr 1-III do s.i.w.z.p. 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 

 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na:  

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
1  Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 
Zadanie III                                                                                                                                                            

Remonty dróg gruntowych gruzem betonowym 
skruszonym - materiał Wykonawcy 

 
CENA NETTO ZA  1 m2        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 m2 .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia   
     15 grudnia 2008r. 
3 Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków     
   zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy   
   konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji   
   lokalnej w terenie objętym zamówieniem.     

 



-2- 
4.Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30   
   dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
5.Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    
   publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy   
   się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej   
   wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
   Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                          
6.Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków   
   zamówienia publicznego  
 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Załącznik Nr 1-IV do s.i.w.z.p. 
 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 

 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na:  

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
1  Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 
Zadanie IV                                                                                                                                                            

Remonty dróg gruntowych tłuczniem kamiennym                                      
materiał Zamawiającego 

 
CENA NETTO ZA  1 m2        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 m2 .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia   
     15 grudnia 2008r. 
3 Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków     
   zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy   
   konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji   
   lokalnej w terenie objętym zamówieniem.     

 



-2- 
4.Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30   
   dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
5.Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    
   publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy   
   się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej   
   wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
   Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                          
6.Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków   
   zamówienia publicznego  
 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                 Załącznik Nr 1-V do s.i.w.z.p. 
 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 

 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na:  

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
1  Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 
Zadanie V                                                                                                                                                            

Remonty dróg gruntowych tłuczniem kamiennym                                        
materiał Wykonawcy 

 
CENA NETTO ZA  1 m2        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 m2 .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia   
     15 grudnia 2008r. 
3 Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków     
   zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy   
   konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji   
   lokalnej w terenie objętym zamówieniem.     



 
-2- 

4.Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30   
   dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
5.Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    
   publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy   
   się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej   
   wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
   Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                          
6.Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków   
   zamówienia publicznego  
 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Załącznik Nr 1-VI do s.i.w.z.p. 
 
 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 

 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na:  

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
1  Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 
Zadanie VI                                                                                                                                                            

Remonty dróg gruntowych derstrukem                                                   
materiał Zamawiającego 

 
CENA NETTO ZA  1 m2        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 m2 .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia   
     15 grudnia 2008r. 
3 Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków     
   zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy   
   konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji   
   lokalnej w terenie objętym zamówieniem.     



 
-2- 

4.Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30   
   dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
5.Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    
   publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy   
   się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej   
   wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
   Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                          
6.Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków   
   zamówienia publicznego  
 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Załącznik Nr 1-VII do s.i.w.z.p. 
 
 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 

 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na:  

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
1  Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 
Zadanie VII                                                                                                                                                            

Remonty dróg gruntowych derstrukem                                                   
materiał Wykonawcy 

 
CENA NETTO ZA  1 m2        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 m2 .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia   
     15 grudnia 2008r. 
3 Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków     
   zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy   
   konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji   
   lokalnej w terenie objętym zamówieniem.     



 
-2- 

4.Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30   
   dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
5.Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    
   publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy   
   się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej   
   wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
   Zamawiającego                                                                                                                                                                 
6.Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków   
   zamówienia publicznego  
 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Załącznik Nr 1-VIII do s.i.w.z.p. 
 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 

 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na:  

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
1  Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 
Zadanie VIII                                                                                                                                                            

Remonty dróg gruntowych żwirem fi 2-16 mm                                        
materiał Wykonawcy 

 
CENA NETTO ZA  1 m2        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 m2 .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia   
     15 grudnia 2008r. 
3 Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków     
   zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy   
   konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji   
   lokalnej w terenie objętym zamówieniem.     

 



-2- 
4.Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30   
   dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
5.Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    
   publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy   
   się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej   
   wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
   Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                          
6.Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków   
   zamówienia publicznego  
 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
                   
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                 Załącznik Nr 1-IXdo s.i.w.z.p. 
 
Nazwa oferenta 
siedziba oferenta 
 
 

O F E R T A 
 

 
                                                                      Do .................................................................... 
 
                                                                            .................................................................... 
 
                                                                            ................................................................... 
                                                                                              / zamawiający/ 
 
 
                           Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu 
nieograniczonym na:  

„ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                                
gminy Ostróda w latach 2007 - 2008" 

                                         
 
1  Oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę j,n, 
Zadanie IX                                                                                                                                                            

Profilowanie dróg gruntowych                                   
równiark ą samojezdną 

 
CENA NETTO ZA  1 km        ................... ........................................złotych  
słownie ...................................................................................................  

     podatek VAT .............................................................................złotych 
CENA BRUTTO ZA 1 km .......................................................złotych 
słownie : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
  

     zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego  
 

2 Wymagany termin realizacji zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia   
     15 grudnia 2008r. 
3 Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków     
   zamówienia publicznego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy   
   konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty ( dokonaliśmy wizji   
   lokalnej w terenie objętym zamówieniem.     



 
-2- 

4.Oświadczamy że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30   
   dni liczą od dnia upływu  składania ofert. 
5.Oświadczamy że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia    
   publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy   
   się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej   
   wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
   Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                  
6.Oświadczamy  że otrzymaliśmy komplet specyfikacji istotnych warunków   
   zamówienia publicznego  
 
      a/ S.I.W.Z.P.                                                 1 egz.  
      b/ Formularz ofertowy                                  1 egz  
      c) Projekt umowy                                          1 egz . 
      d/  oświadczenie art.22  ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      e) oświadczenie art.24 ustawy 
          Prawo zamówień publicznych 
      f) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków 
      g) oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
 
6.  Załącznikami do niniejszej  oferty są: 
      
     a/ ........................................................................................ 
     b/ ........................................................................................ 
     c/ ........................................................................................ 
     d/......................................................................................... 
     e/......................................................................................... 
     f/ ......................................................................................... 
     g/ ........................................................................................ 
     h/ ........................................................................................ 
 
 
                                                                                                        Podpisano 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                          / upoważniony przedstawiciel / 
 
                                                                                  .................................................................. 
  
                                                                                  .................................................................. 
                                                                  


