Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZO/44/2018/NNI
.......................................................
(miejscowość i data)

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego na
„Remont dachu budynków: Stacji Paliw, Myjni i Diagnostyki
Cystersów 21, 31-553 Kraków”.

POL Kraków, ul.

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): ....................................................................................................................................

Kalkulacja ceny ofertowej przedstawiona została w szczegółowym kosztorysie ofertowym

2. Termin realizacji
Oferujemy termin realizacji zamówienia - do 3 tygodni od daty protokolarnego przekazania frontu
robót.
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.
4. Wniesienie zabezpieczenia umowy
W przypadku wyboru naszej oferty 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

..................................................................................................................................................
3. Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia określonymi w SIWZ i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń;
2) Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i
projekcie umowy.
3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
4) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie umowy, będącym
integralną częścią SIWZ

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

* - niepotrzebne skreślić
1

Wpisać formę: pieniądze, poręczenia itp., zgodnie z pkt. 11 ppkt 3 SIWZ)

