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MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: „Remont zabudowy regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 - 548,3 dla 10 ostróg o numerach: 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22,
547/26, 548/6, 548/12, 548/14”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ – Oferta cenowa.
Przed modyfikacją:
Załącznik nr 1 do SIWZ
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany(-ni) ....................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON: …………………………….

NIP: ………………………………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………….
Nr telefonu: ……………………………

Nr faxu: …………………………………………..

e-mail: …………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn: „Remont zabudowy

regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 548,3 dla 10 ostróg o numerach: 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6,

548/12, 548/14”
składam(-my) niniejszą ofertę:
1. Oferuję(-my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w SIWZ za cenę umowną brutto:
……………………………………………………………..
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki.

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ………. dni od dnia podpisania
umowy.
3. Oświadczam (-y), że jestem (-eśmy) związana (-y, -i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w miejscu i
terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy że przedmiot zamówienia jest objęty ……. miesięczną rękojmią.
6. Oświadczam(y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:
......................................................................................................................................................
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
7. Oświadczam (-y), że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji (-e)
stanowiących (-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
1) .................................................................................
2).................................................................................
8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
……………………………………………………
( imię nazwisko – stanowisko )
9. Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
10. Na ofertę składają się :
1)
2)
3)
4)

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

....................................……..……
(miejscowość, data)

………..………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

Po modyfikacji:

Załącznik nr 1 do SIWZ
................................................
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany(-ni) ....................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
...............................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
REGON: …………………………….

NIP: ………………………………………………

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………….
Nr telefonu: ……………………………

Nr faxu: …………………………………………..

e-mail: …………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn: „Remont zabudowy

regulacyjnej na rzece Odrze zniszczonej przez pochody lodu i powódź dla rzeki Odry km 542,4 548,3 dla 10 ostróg o numerach: 543/12, 544/14, 544/22, 545/14, 545/16, 547/22, 547/26, 548/6,
548/12, 548/14”
składam(-my) niniejszą ofertę:
1. Oferuję(-my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w SIWZ za cenę umowną brutto:
……………………………………………………………..
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki.

a) ostroga nr 543/12

………..brutto

b) ostroga nr 544/14

………..brutto

c) ostroga nr 544/22

………..brutto

d) ostroga nr 545/14

………..brutto

e) ostroga nr 545/16

………..brutto

f) ostroga nr 547/22

………..brutto

g) ostroga nr 547/26 ………..brutto
h) ostroga nr 548/6

………..brutto

i) ostroga nr 548/12

………..brutto

………..brutto

j) ostroga nr 548/14

RAZEM

…………..brutto

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie ………. dni od dnia podpisania
umowy.
3. Oświadczam (-y), że jestem (-eśmy) związana (-y, -i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w miejscu i
terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy że przedmiot zamówienia jest objęty ……. miesięczną rękojmią.
6. Oświadczam(y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:
......................................................................................................................................................
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
7. Oświadczam (-y), że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji (-e)
stanowiących (-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
1) .................................................................................
2).................................................................................
8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
……………………………………………………
( imię nazwisko – stanowisko)
9. Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
10. Na ofertę składają się :
1) ...................................
2) ...................................
3) ...................................
4) ...................................

....................................……..……
(miejscowość, data)

………..………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

Modyfikacja niniejsza stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Powyższe pismo zostało, zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w
dniu 28.10.2013 r.

