12/PT/2018
Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania ustawy PZP

formularz oferty – załącznik nr 1
NIP…………………………………………

Pieczęć wykonawcy: ....................................................
(czytelna nazwa i adres wykonawcy)

REGON: …………………………………

OFERTA
1. Oświadczam/-y* iż na podstawie załączonego przedmiaru wykonam/-y* roboty budowlane w
zadaniu pn.: „Remont wybiegu małp zlokalizowanego dz. Nr3, obręb366 w Leśnym Parku
Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.”, na warunkach określonych w
ogłoszeniu zamówienia, w tym projektu umowy za łączną kwotę wynagrodzenia kosztorysowego:
1.1. za cenę :
brutto: ...................................................................................................................................PLN
(słownie: .....................................................................................................................................).
netto: ……………………………………………………..…………………………………… PLN,
(słownie: .....................................................................................................................................),
podatek VAT: ………………….%, tj. ………………………………………….……… PLN,
(słownie: .....................................................................................................................................),
1.2. w terminie: 31.10.2018
1.3. udzielam na wykonane roboty gwarancji jakości zgodnie z zapisami wzoru umowy,
1.4. zamówienie zrealizujemy sami */ przy udziale podwykonawców w następującym
zakresie*:
__________________________________________________________________________________
(powierzony zakres )
__________________________________________________________________________________
(powierzony zakres)
2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
2.1.* pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
2.2. aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem).
2.3. oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędne uprawnienia i zaświadczenia uregulowane
przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia- zał. nr 4
2.4. kosztorys ofertowy – zał. nr 3
2.5. posiadanie doświadczenia – wykonane w ciągu ostatnich 3 lat jedno zamówienie odpowiadające
swoim rodzajem i wartością nie niższą niż 100 tys. zł brutto (do oferty należy załączyć
potwierdzenie posiadania przez wykonawcę doświadczenia –referencje).
2.6.*inne/ - o ile dotyczy:…………………………………………………………………………………………………………………..

* - niepotrzebne skreślić
Data …………………..

.............................................................................
(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
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Cd. formularza oferty – załącznik nr 1

3. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa
(na stronach:………………………………………………………*)
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : ................................................................
Osiągalna/y pod nr tel................................... faxu ........................... w godz. od .............. do ...............

____________________________________________________________________________________
* - niepotrzebne skreślić

Data …………………..

.............................................................................
(podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
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