Załącznik nr 1
Numer sprawy: SR/RD/1/2010
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Nazwa:
................................................
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa:
................................................
Numer telefonu:
......................................
Numer faksu:
......................................
Numer REGON:
................................................
Numer NIP:
................................................
DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego
Ulica
Kod Miejscowość
Strona WWW.
e-mail

Sąd Rejonowy
ul.Sądowa 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
ostrow.sr.gov.pl
sad.ostrow@promax.media.pl

Godziny uzyskania informacji:
Tel.: 0-62 592-61-18
Fax.: 0-62 592-61-18

8.00 – 14.00

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym o nazwie: Nr sprawy: SR/RD/1/2010
Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie
Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.
Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za łączną cenę ryczałtową:
cena ofertowa (ryczałtowa) brutto w zł: ………………………………………………
(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….
……………………………………………………………………………………………….),
z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości …………

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Oświadczam, że:
1)
przedmiotowe zamówienie wykonam w terminie 20 dni od daty podpisania umowy,
2)
termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
3)
okres gwarancji na wykonane przeze mnie roboty wynosić będzie: ...............m-cy (minimalny
okres gwarancji wg założeń SIWZ 60 m-cy)
OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
•............................................................................................................................ ........................
..................................................................
tel. kontaktowy, faks: ..............................
zakres odpowiedzialności.....................................................................................
•............................................................................................................................ ........................
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tel. kontaktowy, faks: ..............................
zakres odpowiedzialności.....................................................................................

PEŁNOMOCNIK W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że dokonałem niezbędnych pomiarów oraz wizji lokalnej w obiekcie i nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Wadium w wysokości ……………….wniesione zostało w formie …………………………
5. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane
Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że wszystkie oferowane materiały posiadają aktualne badania i atesty wymagane
przepisami prawa.
DOKUMENTY
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1)
…………………………………………………………………………………………,
2)
…………………………………………………………………………………………,
3)
…………………………………………………………………………………………,
4)
…………………………………………………………………………………………,
5)
…………………………………………………………………………………………,
ZASTRZEŻENIE WYKONAWCY
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
1)
…………………………………………………………………………………………,
2)…………………………………………………………………………………………,
......................................dnia................................

...................................................
podpis osób upoważnionych
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