Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
1. na budowę szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu
„Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr .... w Łodzi,
ul. ......................
ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła podstawowa Nr .......
.....- ............... Łódź, ul. .....................................
1.WYKONAWCA:
(nazwa i adres Wykonawcy)

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4.
4.1.

CENA OFERTY:
Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego
zamówienia wynosi: brutto …………………………………………………. PLN
(słownie:..................................................................................................... PLN)
Stawka podatku VAT: ……………%

4.2.



w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty:
całość prac objętych zamówieniem wykonam(my) siłami własnymi 2:
zakres prac przewidzianych do zlecenia podwykonawcom – wg Zał. Nr 4 2:

5. TERMIN
5.1. termin wykonania niniejszego zamówienia: do 31 października 2011 r.
5.2.

1
2

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.

6. OŚWIADCZENIA
Ja (my) niżej podpisany(i):
Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
oświadczam(y) że spełniam(y) warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
6.2. zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy,
6.3. gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
6.4. akceptuję(emy) wzór umowy przedstawionej w II części SIWZ,
6.5. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą
zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
6.6. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,
6.7. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w
celu udzielenia niniejszego zamówienia,
6.8. akceptuję termin płatności:30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
oryginału prawidłowo wystawionej faktury,
6.9. udzielamy Zamawiającemu na całość wykonanych robót budowlanych
gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu zamówienia.
6.10. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), [żadne
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania2:
6.1.

l.p.

a)
b)

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

6.11. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez
Wykonawcę:
……………..………………………….
…………….………………………….
…………….………………………….
…………….………………………….
…………….………………………….
…………….………………………….
…………….………………………….
…………….………………………….

str. nr…….
str. nr…….
str. nr…….
str. nr…….
str. nr…….
str. nr…….
str. nr…….
str. nr…….

……………… /
……………….

……………………………………..

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
z imiennymi pieczatkami

