Załącznik nr 1
Znak sprawy: ZP/2/2017

FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nowosielcach
Nowosielce 206
38-530 Zarszyn

1. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dobudowa klatki schodowej do budynku internatu oraz budowa łącznika pomiędzy
budynkiem szkoły i internatu – etap końcowy.”
a)
cenę brutto: ....................................................................................................................
słownie złotych: ................................................................................................................
b)
podatek VAT w wysokości 23% ………………………………………………....……
c)
cenę netto: .......................................................................................................................
POZ

1

Cena [zł]
Brutto
RYCZAŁT

TYTUŁ ZADANIA

Wykonanie robót budowlanych
………………..

RAZEM –

brutto (VAT = 23%)

………………..

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres:

□

5 lat

□

6 lat

□

7 lat

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.
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3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie:

□
□
□

wymaganym - 60 dni od dnia zawarcia umowy

o 7 dni krótszym od wymaganego

o 14 dni krótszy od wymaganego

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

4. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego.
8. Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia.
Lp.

Nazwa

Zakres rzeczowy

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
…………………………………………………………………………………………………...
tel. ……………….……., fax ………………………., e-mail: …………………………..…..
10. Zgodnie z §11 wzoru umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej – odpowiednio do prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej
50 000,00 zł
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11. W ofercie zastosowano materiały lub urządzenia równoważne:

NIE

TAK

(wykaz w załączeniu do OFERTY)
Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

12. Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw

NIE

TAK

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.

13. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
1
2
3
4

dnia
…………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
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