Załącznik nr 1 do SIWZ

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP: ....................................................
REGON:.............................................
tel.: .....................................................
fax: .....................................................
adres email: ....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Wspólnota Mieszkaniowa Lelewela w Przemyślu
z siedzibą w Przemyślu
ul. Joachima Lelewela 10/118
37-700 Przemyśl
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu z dnia ………. na wykonanie docieplenia
ścian zewnętrznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z niezbędnymi
robotami
towarzyszącymi
w
ramach
zadania
inwestycyjnego
pn.”
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w
Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10”
Ja/My, niżej podpisany/i,
........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

dla etapu I za kwotę:
Netto:...............................zł, słownie.....................
Brutto:..............................zł, słownie.....................
VAT:.................................zł, słownie.....................

dla etapu II za kwotę:
Netto:...............................zł, słownie.....................
Brutto:..............................zł, słownie.....................
VAT:.................................zł, słownie.....................
.
2. Przedmiot zamówienia wykonam/-y w terminie do:

etap I - …………………………………....
etap II - .......................................................
3. Na wykonane roboty udzielamy ………………………….... miesięcy gwarancji
4. Oświadczam/-y, iż uważam/-y się za związanego/-ych niniejszą ofertą przed
okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
5. Oświadczam/-y, że akceptuję/-emy w całości wszystkie warunki zawarte w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie docieplenia ścian
zewnętrznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z niezbędnymi
robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.
”Termomodernizacja
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10”
6. Oświadczam/oświadczamy*, że uzyskałem/uzyskaliśmy* wszelkie informacje
niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
7. Oświadczam/-y, iż złożona przeze mnie /przez nas oferta spełnia wszystkie
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji, a na
zaproponowany w ofercie system dociepleń posiadamy aktualne atesty,
aprobaty techniczne i dopuszczenia oraz aktualną autoryzację /licencję
producenta systemu potwierdzające nasze przygotowanie zawodowe do jego
stosowania.
8. Nie będę/będziemy dochodzić żadnych roszczeń na etapie wykonywania
umowy z tytułu popełnionych przez nas błędów kalkulacyjnych, jak również z
tytułu niewłaściwie podanych cen jednostkowych.
9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy* się, do
realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
SIWZ.
10. Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy* się z postanowieniami
zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego na warunkach określonych projektem
umowy oraz niniejszym formularzem.

......................................................
miejscowość i data

……………………………………
/Podpis i pieczęć
osoby upoważnionej
do podpisania oferty/

