Załącznik nr 1 do specyfikacji

(pieczęć oferenta)
OFERTA
My, niżej podpisani :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na badanie, sprawdzenie i pomiary
elektryczne w wybranych budynkach mieszkaniowych i użytkowych Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielawie, składamy niniejszą ofertę.
1. Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oferujemy wykonanie
robót zgodnie ze SIWZ i za cenę jednostkową dla budynku:
L.p.

Miasto

Budynek

1

Bielawa

os. XXV-lecia PRL 1

2

Bielawa

ul. Grota Roweckiego 5

3

Bielawa

ul. Żeromskiego 63

4

Bielawa

ul. Żeromskiego 67

5

Bielawa

ul. Wolności 150

6

Bielawa

ul. Wolności 151

7

Bielawa

ul. Grabskiego 2

8

Bielawa

ul. Grabskiego 8

9

Bielawa

ul. Grabskiego 9

Cena jednostkowa netto za budynek
zł

słownie zł
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10

Bielawa

ul. Grota Roweckiego 3

11

Bielawa

os. Włókniarzy 1

12

Bielawa

os. Włókniarzy 2

13

Pieszyce

ul. Kościuszki 3

14

Pieszyce

ul. Kościuszki 3A

15

Pieszyce

ul. Ogrodowa 25

16

Pieszyce

ul. Ogrodowa 86

17

Pieszyce

ul. Ogrodowa 88

18

Pieszyce

ul. Ogrodowa 90

19

Pieszyce

ul. Ogrodowa 92

20

Pieszyce

ul. Ogrodowa 96

21

Pieszyce

ul. Ogrodowa 98

2. Powyższa kwota uwzględnia wszelkie czynniki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i nie zawiera podatku VAT, który zostanie doliczony do faktur zgodnie z
przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie, a także
zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że nasza oferta w pełni spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał technicznoekonomiczny, a także pracowników do wykonania przedmiotu przetargu.
7. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać w terminie do określonego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym nam przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy
nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
9. Wadium w kwocie .................................. zostało wniesione przelewem w dniu .................. .
10. Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.
11. Załącznikami do niniejszego formularza, zamieszczonymi w oddzielnej kopercie,
stanowiącymi integralną część oferty są:
11.1

…………………………………………………....................................................................

11.2

…………………………………………………....................................................................

11.3

…………………………………………………....................................................................

11.4

…………………………………………………....................................................................
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11.5

…………………………………………………....................................................................

11.6

…………………………………………………....................................................................

11.7

…………………………………………………....................................................................

11.8

…………………………………………………....................................................................

11.9

…………………………………………………....................................................................

11.10 …………………………………………………....................................................................
11.11 …………………………………………………....................................................................
11.12 …………………………………………………....................................................................
11.13 …………………………………………………....................................................................
11.14 …………………………………………………....................................................................
11.15 …………………………………………………....................................................................
11.16 …………………………………………………....................................................................
11.17 …………………………………………………....................................................................
11.18 …………………………………………………....................................................................
11.19 …………………………………………………....................................................................
11.20 …………………………………………………....................................................................

Miejscowość ................................, dnia ..................................................

....................................................................
pieczęć imienna i podpisy osób (osoby)
upoważnionych do reprezentowania oferenta
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