Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy

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

...................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy ......................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy

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

...................................................................................................................................................................
Telefon/fax Wykonawcy ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres e – mail Wykonawcy: ………...........................................................................................................
Do:
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy im. „Stare Ogrody”
we Wrześni, ul. Ogrodowa
Dane kontaktowe:
tel. 887 45 47 19 lub
e-mail: zbigniewgaszynski@wp.pl
W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na:
Modernizację sieci energetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Stare Ogrody” we Wrześni
oferujemy wykonanie zadania zgodnie z:

– zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do
–

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wypełnionym kosztorysem ofertowym,

za cenę za całość zamówienia:
netto

...................... PLN

podatek vat (23%)

...................... PLN

brutto

...................... PLN

Całość zamówienia zrealizujemy w terminie:
– rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy
i protokolarnego przekazania placu budowy;
– zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego
nastąpi w terminie do 60 dni od przekazania placu budowy 2018 roku.
Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane udzielam 3 letniej gwarancji jakości, licząc od dnia
podpisania, bez uwag, protokołu odbioru końcowego.
Oświadczam, że:
– zapoznałem się z warunkami przetargu i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę
do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,
– uważam się związanym niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. przez 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,
– akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w

–
–
–
–
–

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 ) do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia),
w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe,
wadium w kwocie 6 000,00 PLN (sześciu tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w dniu
………………………………w formie przelewu na konto
Bank i nr konta, na które zostanie zwrócone wadium (jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………………………………….
w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.

Oferta została złożona na ........... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ........... do nr
............. .
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ...............................................................................................
2/ ...............................................................................................
3/ ...............................................................................................
4/ ...............................................................................................
Oświadczam, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:*

*W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić treść oświadczenia lub podać podwykonawców

..................................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

