
Koszelew, dnia 28.04. 2014 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ
na wykonanie zamówienia publicznego

 pn:   „Remont   budynku   geriatrycznego 
  Domu   Pomocy   Społecznej w Koszelewie 

 polegający na dostosowaniu budynku do 
obowiązujących przepisów p.poż”- EtapIII; 

......................................................
    (nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA 

z dnia …………………..  

Nazwa i siedziba Wykonawcy  

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

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

telefon ................................ fax ...............................e-mail: .......................@.............................

NIP  .............................................................   REGON ..............................................................

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ..................................................................................

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na stronie portalu Urzędu 
Zamówień  Publicznych  i  stronie  internetowej  Zamawiającego  oferuję  wykonanie  roboty 
budowlanej pn.: „Remont   budynku   geriatrycznego   DOMU   POMOCY   SPOŁECZNEJ  
w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż”-
Etap III

 zgodnie z opisem zamówienia zawartym w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia 
wraz z załącznikami za cenę:
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wartość netto .................................... zł 
(słownie:........................................................................................................................................
................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł 
(słownie: .......... ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................)

 cena brutto ................................ zł 
(słownie: .......................................................................................................................................
..............
.....................................................................................................................................................)

 
Cena  brutto  jest  ceną  ostateczną  obejmującą  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z 
realizacją zamówienia.

II.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – na żądanie Zamawiającego 
wskazuję części zamówienia których wykonanie powierzę podwykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

III.

Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie;  ………………………………….

IV.

Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 
zawarcia umowy na warunkach określonych w siwz, w tym w załączniku nr 7 w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.

V.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

VI.

1. Udzielam  rękojmi  i  gwarancji  na  zrealizowany  przedmiot  zamówienia  na  okres  36 
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miesięcy. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru 
końcowego zamówienia.

2. Ujawnione w okresie gwarancji wady zobowiązuję się usuwać nieodpłatnie w terminie 5 
dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

VII.

Wadium w wysokości ;
   -   1 500,00 PLN  zostało  złożone  w formie: 

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

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

VIII.

1. Oświadczam,  że  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  umowy  będę  ponosić  całkowitą 
odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na 
placu budowy.

2. Zobowiązuję  się  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  ubezpieczenia 
budowy  od  następstw  i  zdarzeń  losowych,  w  przeciwnym  wypadku  ponosić  będę 
całkowitą odpowiedzialność za powstałe zdarzenia i straty.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z terenem budowy, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z siwz oraz, że miałem wszelkie niezbędne informacje 
do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

IX.

Ofertę niniejszą składam na ………………………… kolejno ponumerowanych kartkach.

Integralną częścią niniejszej oferty są:

............................................................., 

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

                                                                        .............................................
         (pieczątki imienne i podpisy 

           osoby (osób) uprawnionych
                        do reprezentowania Wykonawcy)
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