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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.- 32/12

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: .....................................................

Siedziba:..................................................

Adres do korespondencji ( dotyczy jeżeli jest inny niż siedziba wykonawcy)

...............................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Adres e-maill:                            ................................................

Numertelefonu: 0 (**) ......................................

Numerfaksu: 0 (**) ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Ja niżej podpisany(a),...............................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.- 32/12 na
roboty budowlane - budowa poletka ociekowego (filtracyjnego) na osady wraz z infrastrukturą
techniczną na dz. nr 162/3 w Borkowie należącej do Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w
Rutkach koło Żukowa woj. pomorskie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława
Sakowicza w Olsztynie, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę:

Cena oferty

Cena ofertowa brutto (ryczałtowa) z VAT……………………………………….……………….... zł.

(Słownie:....................................................................................................................................................)

Cena netto ........................................................................................................................................... zł.

(Słownie: ...................................................................................................................................................)

Stawka VAT ................... %

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i

realizacji przyszłego świadczenia umownego.

pieczęć firmowa wykonawcy
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1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia

30 maja 2013 r.

2. Udzielimy …... miesięcznej gwarancji na wszystkie prace budowlano-instalacyjne a na urządzenia

zgodnie z kartą gwarancyjną producenta urządzeń,

3. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania

umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

5. Wniesiemy, w przypadku wybrania naszej oferty, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

w wysokości ............................ zł, najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie/formach:

……………………………………………………………………………………………………………

6. Wadium w kwocie ……………..……… zostało wniesione w dniu ……………w formie/formach:

….………………………………………………………………………………………………………

7. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: ………………………..………………

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

….......….......….......….......….......….......…...........…..tel. kontaktowy, faks: ….......….......…….........

zakres odpowiedzialności .........................................................................................................................

….......….......….......….......….......….......…...........…..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

- do zawarcia umowy

Dane osoby/osób ze strony Wykonawcy uprawnionych do podpisania umowy o zamówienie

publiczne:

............................................................................. – ………………………………………………….

............................................................................. – ………………………………………………….
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Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………….…………………...

……………………………………………………………………………………….…………………...

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

____________________________    _____________________________
            Imiona i nazwiska osób       Czytelne podpisy osób uprawnionych
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                                               do reprezentowania wykonawcy


