Załącznik nr 1 do siwz/Załącznik nr 1 do umowy

..........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Osoba/y upoważniona/e do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika-lidera, a
poniżej podać dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie)

REGON: ……………………………………. NIP: ……………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Województwo …………………………………. Powiat……………………………
Tel: ………………………………… faks: ………………………………….
Adres e-mail do korespondencji: ......................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, w postępowaniu prowadzonym przez
Stowarzyszenie Monar w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Termomodernizacja – docieplenie ścian zewnętrznych budynków w miejscowości Turowo 12”,
przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej załącznikach.
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1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w poniższej tabeli*:
Część
zamówienia

Cena netto
(w PLN)

Stawka
VAT (%)

Kwota
VAT

Cena
brutto**

(w PLN)

(w PLN)

Termin
realizacji
(w dniach
kalendarzowych)

Okres
gwarancji
(w miesiącach)

Część nr 1
Część nr 2

Część nr 1
Cena brutto słownie: ……………………………………………………………………..
Część nr 2
Cena brutto słownie: ……………………………………………………………………..
2. Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Wyrażam zgodę na termin płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury za realizację zamówienia, po dokonaniu odbioru robót przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że uważam się związany złożona ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
Akceptuję i nie wnoszę do niej żadnych uwag i zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru
mojej oferty do zawarcia umowy, na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami, a także ew. zmianami ich treści oraz uznaję się za związaym określonymi w tych
dokumentach zasadami postępowania.
7. Prace objęte przedmiotem zamówienia zamierzam wykonać bez udziału/z udziałem***
podwykonawców.
8. Następujące prace zamierzam zlecić podwykonawcom (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane
proponowanych podwykonawców).
1) część zamówienia powierzona podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………
nazwa podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ……………. informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji****.
10. Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .......................................................
2) .......................................................

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

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

miejscowość i data

Podpis osoby (osób) uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)

* Należy wypełnić tabelę w tej części zamówienia, w której wykonawca składa ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną
część albo na obydwie części.
** Cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i zawiera podatek VAT.
*** Niepotrzebna skreślić
**** Należy wskazać strony w ofercie, jeśli oferta zawiera takie informacje

2

