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*wypełnić w przypadku składania oferty na dane zadanie, w przeciwnym wypadku wpisać „nie dotyczy” 
** W przeciwnym przypadku, niniejsze oświadczenie należy przekreślić i dołączyć do oferty listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej. 
*** wypełnić, jeśli dotyczy 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: 
Nazwa…………………………………………………………..………………………...…………………..……………
……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………….………………………………………………………… 
telefon…………………………………………………...………...………………………………………………………. 
fax…………………………………………………………………..…………………………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 
Członek Konsorcjum/Członkowie: 
Nazwa………………………………………………………………..…………………...…………………..……………
……………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………….………………………………………… 
telefon……………………………………………………………...……………...………………………………………. 
fax…………………………………………………………………………………..…………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………………………..……………………………………. 

 
O F E R T A 

Na realizację zadania pn.:  
 

„Utrzymanie gminnych placów zabaw i miejsc rekreacyjno-sportowych w Tychach w roku 
2016.” 

Zadanie nr 1:* 

Cena oferty brutto:      ......................................................................................................................    

Słownie: …………………………………………………........................................................................ 

w tym VAT: ……………………………………. 

Zadanie nr 2:* 

Cena oferty brutto:      ......................................................................................................................    

Słownie: …………………………………………………........................................................................ 

w tym VAT: ……………………………………. 

1. Termin wykonania zamówienia:   

Zadanie nr 1: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej  niż od 01 marca do dnia 30 listopada 
2016 roku. 

Zadanie nr 2: etap I:  od dnia 22 kwietnia 2016 roku do dnia 19 maja 2016 roku 

                      etap II: od dnia 24 lipca 2016 roku do dnia 11 sierpnia 2016 roku 

2. Okres rękojmi za wady: ………………….. (min. 12 m-cy) . 

3. Warunki płatności:  

Zadanie nr 1*: …………………… (min. 14 maks. 30) dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

Zadanie nr 2*: …………………… (min. 14 maks. 30) dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. WADIUM  

Zadanie nr 1:1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 
Zadanie nr 2:900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) 
zostało wniesione w formie: 

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

(dowód w załączeniu) 
 
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu  
 
……………………………………………………………………………………………………………..………. 
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5. Oświadczam, iż nie należę do żadnej grupy kapitałowej** 

6. Wykaz dostaw/usług/robót budowlanych powierzonych podwykonawcom***: 
.......................................................................................................................................... 

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

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

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

 
7. Oświadczam, iż strony nr od …… do …… zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadność ich zastrzeżenia wskazuję 

w następujących dokumentach:*** 

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

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

 

 

    ................................................                                                 ……………………………. 
miejscowość i data                                                                                                    pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

                           reprezentowania Wykonawcy lub  
                               upoważnionej do występowania w jego   

                          imieniu 


