Załącznik nr 1

Formularz oferty – wzór
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
KLISINO 100
48-118 LISIĘCICE

Nazwa wykonawcy: .................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Adres: .........................................................................................................................................
NIP: ……………………………….

REGON: ………………………………..

tel. / fax: .............................................................

e-mail: .....................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych oferujemy wykonanie prac związanych z „Remont instalacji sygnalizacji pożaru w

Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach ”
na następujących warunkach:
Wynagrodzenie w kwocie:
wartość netto ……………………………………… zł
wartość netto słownie ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
+ VAT 8% tj. …………………… zł
Wartość brutto ……………………………………. zł
Wartość brutto słownie ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
UWAGA: zapis cyfr do dwóch miejsc po przecinku
W załączeniu kosztorys ofertowy stanowiący integralną część niniejszej oferty.
Wykonawca
powierzy
wykonanie
części
zamówienia
(……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..) podwykonawcy.
- Na przedmiot wykonania zamówienia udzielamy …………… miesięcy gwarancji (nie mnij niż 36)
liczonych od daty odbioru końcowego oraz gwarancję na dostarczone urządzenia, osprzęt,
wyposażenie oraz użyte materiały wg danych producenta.
- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ...................................
- Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi jedną fakturą z terminem płatności do 30 dni od daty
odbioru końcowego.
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów
przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w przez okres 30 dni, licząc od dnia
składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do
prawidłowego przygotowania oferty.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że treść oferty oraz załączone do niej dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

5. Osoba do kontaktu w sprawie realizacji umowy : ...........................................................................
Tel. .............................................., e-mail ; ............................................ fax ...................................

_______________, dnia _______________
_____________________________________________
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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