Załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy: PI.TPZKr.2600.89.2017
.......................................................
(miejscowość i data)

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego pn:
Roboty remontowe wewnętrzne w pomieszczeniach: szatni, sanitariatach i
socjalnych w budynku "C" POL RD w Krakowie, ul. Prokocimska 6 w Krakowie

Oznaczenie Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy (firma): ……………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby głównej Wykonawcy: ……………………………………………………….………………………….
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania, jeżeli Wykonawcą jest osoba/osoby fizyczna/e ……………………………………………..
………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………..……….…………

Faks: …………………………..….……………………….

E-mail: ……………………………………………………………………..………………………………….…………..
NIP ………………………….…………….................... REGON ……………………………………………….……

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego proponujemy
wykonanie przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach:
Wartość netto: ............................... zł
słownie złotych (netto): ......................................................................................................................................

Kwota podatku VAT: .......................................... zł
słownie złotych: .................................................................................................................................................

Wartość brutto: ............................. zł
słownie złotych (brutto): ....................................................................................................................................

Kalkulacja ceny ofertowej przedstawiona została w kosztorysie ofertowym.

Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w SIWZ i przyjmujemy je
bez zastrzeżeń;
2) Zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz 36 miesięcznej rękojmi
za wady na wykonane przez siebie roboty.
3) Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5 % wartości brutto złożonej ostatecznej oferty nie później niż w dacie zawarcia umowy w
formie:1 .........................................................................
4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
1

Wpisać formę zgodnie z pkt. 11 ppkt 3 SIWZ

5) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w normach, które wskazano
w dokumentach opisujących zakres robót objętych niniejszym postępowaniem.
6) Zobowiązujemy się do:
-

powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji,

-

przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. na zasadach określonych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z
2003r , Nr 153, poz. 1503)

7) Oświadczamy, iż deklarujemy zawarcie umowy w terminie wyznaczonym
Zamawiającego w przypadku wyboru mojej/naszej2 oferty do realizacji zamówienia.

przez

8) Oświadczamy, ze znane są nam przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej za
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także za dokonywanie czynów nieuczciwej
konkurencji.
9) Przy realizacji przedmiotu zamówienia firma będzie* / nie będzie* korzystała z podwykonawców część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy3:
W przypadku korzystania z podwykonawców – proszę o wypełnienie poniższej tabeli

Lp.

Zakres podwykonawstwa

..........................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do występowania
w obrocie prawnym reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

2
3

Niewłaściwe skreślić
Wypełnia Wykonawca

