
Oznaczenie sprawy; 271.2.14.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ

 ..............................................
      pieczęć  firmowa  wykonawcy i nr tel./ fax

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Siedziba ...............................................................................................................................................
Telefon .................................................................................................................................................
Faks ..................................................................................................................................................... 
e-mail …………………………………..............................................................................................
Regon ...................................................................................................................................................
NIP .......................................................................................................................................................
KRS…………......................................................................................................................................
Nr  konta bankowego ........................................................................................................................

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim”

I.    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

Cena ofertowa netto wynosi ...................... zł + podatek VAT .......% w kwocie ......................... zł

Cena ofertowa brutto wynosi ...................................... zł 

(słownie zł: .....................................................................................................................................).

II. Udzielamy gwarancji na okres .................... miesięcy na wykonany przez nas przedmiot za-
mówienia.
III. Oświadczamy, że:

a) Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
b) Akceptujemy istotne postanowienia stron, które są zawarte w „projekcie umowy”.
c) Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
d) Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni.
e) W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nie-

uczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych i art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

f) W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określony w specyfikacji istotnych wa-
runków  zamówienia  oraz  wszystkie  koszty  zamówienia  i  realizacji  przyszłego 
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świadczenia umownego. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
należytego wykonania umowy. 

g) Zobowiązujemy się do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w wyznaczo-
nym przez niego  terminie.

             h) Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia samodzielnie/z podwykonawcami*. 
Następujące części zamówienia zrealizujemy z pomocą podwykonawców:

a) ………………………………………………………………………

b) …............................................................................

c) udział  procentowy w realizacji całości zamówienia: …........................................ 

i) Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej Oferty.

VI. Informacja: Czy Wykonawca składający ofertę należy do sektora małych i średnich przedsię-
biorstw. TAK/NIE *

*niepotrzebne skreślić.

....................................................                                    ……..............................................................
                            ( miejsce  i  data )               ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy)


	FORMULARZ OFERTOWY

