WZÓR
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa: Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: ......................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ………………………………......................................................................
......................................................................................................................................................................
NIP

................................................................... REGON ...................................................................

Tel.

................................................................... Fax

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

PROKURATURA OKRĘGOWA W GORZOWIE WLKP.
UL. MONIUSZKI 2 10, 66–400 GORZÓW WLKP.
W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PT:

„REMONT ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PROKURATURY REJONOWEJ W SŁUBICACH”
przedkładam ofertę na wykonanie niniejszego zamówienia

Za kwotę brutto :

................................................ zł
wartość ryczałtowa oferty brutto

słownie: .......................................................................................................................................................
w tym podatek VAT (.......%) w kwocie ................................... zł;
słownie: ........................................................................................................................................................
Wartość ryczałtowa oferty netto wynosi: .................................. zł;
słownie: ........................................................................................................................................................
W terminie: ........................................... dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (nie
później niż do …….2012r.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oświadczam, że cena zawarta w ofercie zawiera w sobie wszystkie czynniki konieczne do wykonania zadania i jest
zgodna z załączoną kalkulacją cenową, stanowiącą załącznik do niniejszej oferty.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o przetargu nr 206267-2012
z dnia 26.09.2012
Oświadczam, że akceptuję wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz całości
Dokumentacji Technicznej i nie wnoszę do nich uwag.
Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ i „Dokumentacją Techniczną” i uznaję ją za wystarczającą podstawę do
wykonania przedmiotu umowy i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia - zgodnie z ich założeniami.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Zgadzam się na warunki płatności przedstawione w pkt III ppkt 6 SIWZ i Projekcie § 8 Projektu umowy.
Oświadczam, że po zrealizowaniu remontu udzielam gwarancji i rękojmi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego
określonymi w pkt III ppkt 3 pppkt 10 SWIZ.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy określonymi w Projekcie Umowy stanowiącym integralną
część SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na ustalonych tam
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, w formie określonej w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.,
nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Załączniki:
Zbiorcze zestawienie kosztów.

......................................,dnia........................... .......................................................................
(miejscowość)

(data)

(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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