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Załącznik Nr 1 

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

         (nazwa wykonawcy/ów)  

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

     (siedziba wykonawcy/ów)                                                         GMINA STASZÓW 
.......................................                                          
tel/fax………………..………. 

NIP…………………..………. 

REGON……………………… 

O F E R T A 
(PO ZMIANIE Z DNIA 27.11.2015r.) 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Modernizacja kompleksu 

lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany”, oferujemy 

wykonanie roboty budowlanej, objętej postępowaniem za cenę: 
 

- ogółem brutto: ................................. zł, 

(słownie złotych: ..........................................................................................................................................), 

z wykorzystaniem następującej  nawierzchni poliuretanowej:……………………………………….……. 

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

………………………………..………………………………………………………………………………… 
 (np.: nazwa, typ, model, charakterystyka) 

Parametry zaoferowanej nawierzchni: 

a) grubość całkowita, podstawowa ..................................... mm 

b) wytrzymałość na rozciąganie 

- nawierzchnie nieporowate ..........................................Mpa 

- nawierzchnie porowate ...............................................Mpa 

c) wydłużenie podczas zerwania .........................................% 

d) odkształcenie pionowe w temperaturze 23
0 

C ...............mm 

e) zdolność amortyzowania siły –  

redukcja siły przy temperaturze 10
0
C-40

0
C .....................% 

 

Uwaga 

Należy podać niezbędne informacje dotyczące zaoferowanej nawierzchni poliuretanowej, m.in: nazwę, typ, 

model, charakterystykę oraz co najmniej wskazane powyżej parametry zaoferowanej nawierzchni. 
 

1. Oświadczamy, że posiadamy/będziemy posiadać wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

wskazane w SIWZ (pkt. 23 ppkt. 3 SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 

SIWZ) tj: aktualny certyfikat IAAF „Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni; deklaracja 

zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej lub 

rekomendacja techniczna Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badań specjalistycznego 

laboratorium akredytowanego przez IAAF, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni; atest 

Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji; karta techniczna oferowanego systemu 

zawierająca opis technologii wykonania wraz z podaniem norm zużycia komponentów oraz pokazująca 

parametry oferowanej nawierzchni; próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x 10 cm z 

oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu i w przypadku wyboru naszej oferty zostaną 

przedłożone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert. 
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4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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.  
 

5. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na 

okres ………….….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
Uwaga: 

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała 

odrzuceniu. 

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda 

dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.  

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie 

podlegała odrzuceniu. Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące. 
 

6. Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: ……………………………………… 

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

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

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u zamawiającego(jeżeli dotyczy) 
 

których wartość bez kwoty podatku wynosi ………… zł (słownie złotych: …………………………….)  

   (należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)  

Uwaga: 

W przypadku braku wskazania nazwy(rodzaju) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz  ich wartości bez kwoty podatku - Zamawiający uzna, 

że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. 
 

7. Wadium w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) zostało wniesione w 

formie ………………………………………………….................................................................................. 
 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie i w terminie określonym ustawą. 
 

9. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na 

nr faksu .................................
*
) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich 

otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania 

na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.  
*
) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu 

 

10. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do 

oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 16.1g) SIWZ (jeżeli dotyczy). 
 

11. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, 

że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia 

podwykonawcom: ………………………………………….………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….……………… 
 (należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę ( jeże l i  do tyczy)  

Uwaga: 

W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający 

uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. 

 

ponadto  podaję: ……………………………………………………………………………………………. 
                                      (należy podać nazwy (firmy) podwykonawców- podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy)  

na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art.26 ust 2b w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy. 
 

12. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznaczamy ...................................... 
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13. Nasz nr rachunku bankowego ……………………………………….……………..…… prowadzony 

przez bank: ………………………………………………………………………..………….…………. 

 

14. Oferta nasza zawiera .........................  kolejno ponumerowanych stron. 
 
 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

                                                                                                                                   Podpisano 

 

 

………......................................................... 
                                                                                                                                       (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  

                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

dnia, .............................................                                                  ........................................................... 

                                                                                                                                              (adres ) 

  

 


