Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZO/5/2018/NNI
.......................................................
(miejscowość i data)

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego na
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem wymaganych
pozwoleń na wykonanie robót adaptacyjnych myjni samochodowej na
pomieszczenia socjalne i biurowe dla WTT Nowy Sącz’’

Dane dotyczące Wykonawcy *:
Nazwa / Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby głównej Wykonawcy: ……………………………………………………….………………………….
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania, jeżeli Wykonawcą jest osoba/osoby fizyczna/e ……………………………………………..
………………………………………………………………………………........................……………………………
Telefon: ……………………………..……….……………
Faks: …………………………..….……………………….
E-mail: ……………………………………………………………………..………………………………….…………..
NIP ………………………….……………....................……….
REGON ……………………………………………….………….
* w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek
cywilnych) należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne.
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w tym do podpisania umowy) – wymienić wszystkie
zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

2. Termin realizacji
Oferujemy termin realizacji zamówienia - do 85 dni od daty podpisania umowy.
3. Udzielenie gwarancji
Zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz 36 miesięcznej
rękojmi za wady na wykonane przez siebie roboty i materiały, z których wykonany będzie
przedmiot umowy.
3. Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w założeniach do programu
funkcjonalno-użytkowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

2) Zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy i przyjmujemy go bez zastrzeżeń, i przypadku
wyboru
naszej
w nim określonych;
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3) Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
4) Zamówienie wykonamy1:
a) Osobiście ………………………….
b) Przy współudziale podwykonawców………..
W przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. B – proszę o wypełnienie poniższej tabeli

Lp.

Nazwa i adres firmy

Zakres podwykonawstwa

5) Ponadto oświadczam, że 2:
a) Jestem podatnikiem podatku VAT czynnym…………...
b) Nie jestem podatnikiem podatku VAT czynnym…………

..........................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do występowania
w obrocie prawnym reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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Zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X
Zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X

