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Oferent: .............................................           Załącznik Nr 1 

Adres:  .............................................              (SIWZ  postępowanie Sd.171.1.2014) 

Telefon: ............................................. 

Fax:  ............................................. 

MIEJSKI ZARZ ĄD DRÓG 
w Tomaszowie Lubelskim     
ul. Piotra Ściegiennego 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 
 

O F E R T A  
 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 14.02.2014 roku o przetargu nieograniczonym na zakup 
z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku w kwocie 
powyżej 14 000 EURO  
1. Składamy ofertę na zakup z dostawą materiałów do przebudowy ronda w Tomaszowie 
Lubelskim w 2014 roku dla Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, 
Numer postępowania Sd.171.1.2014, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, za cenę: 
  
Cena netto :       ..…………………………zł 
 
VAT :                   ..…………………………zł 
 
Cena  brutto   :     ..…………………………zł 
 
Słownie: …………………………………………………………………………………………… 
 

Jest to cena łączna z kosztami dowozu do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie 
Lubelskim i rozładunkiem następujących materiałów: 
- kostka brukowa prostokątna gr. 8cm, kolor szary o wymiarach 15x30cm, powierzchnia gładka 
w ilości 1024,24m2 , 
- kostka brukowa o powierzchni płukanej, kolor grafitowy, gr. 6cm, wymiar rzutu poziomego 
kostki umożliwiający ułożenie prostych, równoległych pasów o szerokości 9,1cm (jeden wymiar 
stały) w ilości 197,20m2 , 
- obrzeża betonowe szare o wymiarach 6x20x100cm w ilości 283mb. 
 

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : 
 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych 
zastrzeżeń. 
 

2.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 

3. Oświadczamy, że wadium w kwocie 2 000,00 złotych zostało wniesione w dniu 
………………… w formie ………………..………….. (potwierdzenie wpłaty dołączone do oferty). 
 

4.  Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 

5.  Podana w ofercie i kalkulacji cenowej cena zawiera wszystkie koszty konieczne do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
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6. Bank i numer konta na które ma zostać zwrócone wadium: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7.   Ofertę niniejszą składamy na kolejno  ........................ ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
Załączniki do oferty : 

1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3….………………………………………. 

4……………………………………….…. 

5.…………………………………………. 

6………………………………………….. 

7………………………………………….. 

8………………………………………….. 

              
 
 
 
………………………………………….. 
        Czytelne podpisy osób upoważnionych 


