ZAŁĄCZNIK NR 1

……………………………….

……………………………………

/Pieczęć Wykonawcy/

/ Miejscowość /

/ Data /

OFERTA CENOWA
Nazwa i siedziba Wykonawcy ...................................................................................................
......................................................................................................................................................
telefon .......................... fax ........................... e-mail: ............................@.................................
NIP nr ................................................

REGON ...................................................

Osoba reprezentująca Wykonawcę: .............................................................................................
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej nr*: ....................................................... z dnia ......................................................
składam niniejszą ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie i montaż dwóch rzeźb wielorybów, ze stali
Corten, wraz z adaptacją istniejących fundamentów, w Rewalu”.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym
Specyfikacją

Istotnych

Warunków

Zamówienia

za

cenę

netto

…………………..

zł

plus podatek VAT w ustawowej wysokości ………… %, tj. ……….……….….……………..…zł
Łącznie brutto …………………………………... zł
(słownie złotych: .…………….…………………………………………...............………………………)

2. Deklarujemy wykonanie zadania w terminie do dnia 30.04.2012 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty i wyceny prac (dokonaliśmy wizji lokalnych na terenie budowy w celu
uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia).
4. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o roboty
budowlane zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umów na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca
zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą
być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
1. ………………………………..…………………………………………………………..
2. ...…………………………………………………………………………………………
7. Podwykonawcom zamierzamy / nie zmierzamy* powierzyć wykonanie następujących
części zamówienia:
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
8. W przypadku realizacji robót z udziałem Podwykonawców obowiązują przepisy art. 6471 K.c.
9. Informujemy, że nasza oferta składa się z ….......... stron.
Załączniki do niniejszej oferty:
1. ………………………………………………
2. …....................................................................
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. …..…………………………………………..
6. …….................................................................
7. ……................................................................
8. ……................................................................

………..........................................................................................
/Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej/

