
Załącznik nr 1
……..…………………
  /pieczęć wykonawcy/

FORMULARZ  OFERTY 

Ja/My, niżej podpisany/i  ..............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ….……………………………………………………………
                                                                                                                                                    ……

…..………………………………………………………………………………………
           /adres siedziby wykonawcy/

REGON.................................................Nr NIP.............................................................

Nr konta bankowego:.....................................................................................................
Nr tel.............................................................Nr faksu....................................................

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn:

„Budowa toalety publicznej w Busku-Zdroju”   

składam/y niniejszą ofertę.

1. Oferuję  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  warunkach 
płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:

      ……………………………………… (słownie:............................................................
 
      …………..................................................................................................................złotych)  
zgodnie z poniższą tabelą :

Lp. Zakres robót Wartość netto 
[zł]

Podatek VAT 
[zł]

Wartość brutto 
[zł]

1. Zagospodarowanie terenu (nawierzchnie, 
zieleń, murek ograniczający skrzynkę 
elektryczną, regulacja ist. studzienki 
kanalizacyjnej)

2. Roboty ziemne i fundamentowe

3. Konstrukcja budynku

4. Wykończenie zewnętrzne budynku

5. Stolarka drzwiowa, okienna i przeszklenia

6. Wykończenie wewnętrzne budynku

7. Wyposażenie w meble i akcesoria

8. Instalacje wodociągowa

9. Instalacja kanalizacyjna (wraz z armaturą)
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10. Instalacja gazowa

11. Instalacja wentylacyjna

12. Instalacja elektyczna

RAZEM:
 

2.  Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia*.
3.  Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie  ................................     
4.  Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  
składania ofert.
5.   Oświadczam/y,  że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na  warunkach  określonych  w  SIWZ  oraz  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
zamawiającego.
6.  Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 
zamówienia w części .........................................................................................................................
     ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7.  Oferujemy udzielenie gwarancji:

• 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót budowlanych i podpisania 
bezusterkowego protokołu końcowego przez Zamawiającego.

Okres  rękojmi  będzie  równy  okresowi  gwarancji.
8. Wadium w kwocie.........................zł zostało wniesione w dniu...............................w          
     formie..........................................................

9.  Wskazujemy  numer  konta,  na  które  należy  zwrócić  wadium  wniesione  w  pie-
niądzu: ........................................................................................................
                                             /wypełnia wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu/

10.  Oświadczamy,  że  przed  złożeniem  Oferty  dokonaliśmy  oględzin  terenu  objętego    
      inwestycją i zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia w terenie.
11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę            
    przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
    Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:   
     ……….....................................
    ..................................................
   
Ofertę składamy na.....................kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się:

l.......................................................................................................................................

2......................................................................................................................................

3......................................................................................................................................

………………………….., dnia …………… r.

                                                                   
                                                                         ……………………………………………..
                                                                           /pieczęć i podpis/y osób uprawnionych do 
                                                                         reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika/

*niepotrzebne skreślić        
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