Zał. nr 1 do SIWZ (Zał. nr 3 do umowy)
Znak sprawy: 52/NNN/A/KR2/ZO/2018

.......................................................
(miejscowość i data)

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonym w trybie przetargu
odrębnego nieograniczonego na badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej
i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem, przegląd i konserwacja kotłów gazowych
i olejowych przed uruchomieniem i po zakończeniu sezonu grzewczego, przegląd
gwarancyjny kotłów, stały dozór nad urządzeniami wymiennikowi, kotłowni na gaz i olej
opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u.
Oznaczenie Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy (firma): ……………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby głównej Wykonawcy: ……………………………………………………….………………………….
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………..……….……………
Faks: …………………………..….……………………….
E-mail: ……………………………………………………………………..………………………………….…………..
NIP ………………………….……………....................……….
REGON ……………………………………………….………….
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w tym do podpisania umowy) – wymienić wszystkie
zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym proponujemy wykonanie
przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach:
na badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z
doszczelnieniem, przegląd i konserwacja kotłów gazowych i olejowych przed
uruchomieniem i po zakończeniu sezonu grzewczego, przegląd gwarancyjny kotłów, stały
dozór nad urządzeniami wymiennikowi, kotłowni na gaz i olej opałowy oraz instalacjami
c.o. i c.w.u. na terenie obiektów Poczty Polskiej S.A. wymienionych w zał. nr 1 do projektu
umowy
Cena netto: .............................. zł
słownie złotych (netto): ......................................................................................................................................

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

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

Kalkulacja ceny ofertowej (część I i część II) przedstawiona została w załączniku nr 2 do
SIWZ
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Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w SIWZ i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń;
2) Zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego do SIWZ projektu umowy i przyjmujemy go bez
zastrzeżeń, i przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
w nim określonych;
3) Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
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5) Zamówienie wykonamy :
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
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6) Ponadto oświadczam, że :
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
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