Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: ZSP.Ł.341.2.2012

Formularz Oferty Wykonawcy
1. Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:……………………………………………………….
Siedziba: …………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej:……………………………….
Strona internetowa: …………………………………………
Numer telefonu:..................………………………………..
Numer faksu:…………………………………………………
Numer REGON:……………………………………………..
Numer NIP: ………………………………………………….

2. Dane dotyczące zamawiającego
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Łączniku
ul. Fabryczna 4 a , 48-220 Łącznik
tel. 77 /437 12 92 ,
fax 77 / 437 12 92

3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych …………. z dnia ……………, oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.biala.gmina.pl i w
siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, udziału w przetargu prowadzonym w trybie
„przetargu nieograniczonego ” na:„Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno –
przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku”
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę:
Cena oferowana netto …………………………………………………………..zł.
(Słownie: …………………………………………………………………………….)
Stawka podatku VAT …….% wartość podatku VAT …………………………….zł.
Cena oferowana brutto:…………………………………………………………….zł.
( Słownie:……………………………………………………………………………...)

4. Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie : od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012r.
Termin płatności :………………..dni
Okres gwarancji ( wyrażony w liczbie miesięcy) : 36
Reklamacje będą załatwiane w terminie :…………………….dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:
……………………………………………………………………………………………………..

5. Zamówienie objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami – bez udziału podwykonawców /
z udziałem podwykonawców*- zgodnie z załącznikiem nr 7
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
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45.00.00.00 - 7 –wykonania ogólne, roboty budowlane
45.10.00.00 - 8 – przygotowanie placu budowy
45.11.10.00 - 8 – roboty w zakresie burzenia
45.26.25.20 - 2 – roboty murowe
45.32.40.00 - 4 – docieplanie ścian
45.26.13.20 - 3 - obróbki blacharskie
45.44.21.00 - 8 – roboty malarskie
45.40.00.00 - 1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:


……………………………zakres odpowiedzialności ………………………………….

tel. kontaktowy: ……………………………….faks:…………………………………………


……………………………zakres odpowiedzialności ………………………………….

tel. kontaktowy: ……………………………….faks:…………………………………………

7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………..
Stanowisko …………………………………………………………………..
Telefon………………………………………Faks………………………………………
Zakres* :
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

8. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert .

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązujemy się , w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w
SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Dokumenty
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Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

10.Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Świadomości treści art.297 Kodeksu karnego, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11.Ofertę niniejszą składamy na …………. ponumerowanych i podpisanych stronach.

_____________________________
( data i czytelny podpis wykonawcy)
* niewłaściwe skreślić
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