Zał. Nr 3
………………………
(pieczątka firmowa)

OFERTA
Pełna nazwa Oferenta (Wykonawcy), adres, NIP, REGON – wg dokumentu rejestrowego

1
Dane adresowe do korespondencji oraz nr telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej

2
Dane adresowe osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie oferty – imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail

3

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na:
„Remont i dostosowanie istniejących powierzchni budynku SP-6, w tym niezbędnych
instalacji wewnętrznych oraz przyłączy dla potrzeb elaboracji i prac montażowych
elementów pirotechnicznych” przy ul. Ekonomii 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w Warunkach przetargowych i oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymogami tam zawartymi.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
a) Dokumentacja projektowa – cena netto: ………………………………………………... zł
b) Roboty budowlane – cena netto: ……………………………………………….……… zł
Łączna cena netto ………………………………….. zł (słownie: …………………………
…………………………………………………………………………………………………)
Łączna cena brutto ………………………………….. zł (słownie: …………………………
…………………………………………………………………………………………………)
2. Oferowany okres gwarancji w miesiącach wynosi: ……………………………………………
3. Oferowany termin wykonania – ilość dni roboczych na wykonanie zadania …………………,
w tym na opracowanie dokumentacji projektowej …………………………………………….
4. Gotowość do natychmiastowego przystąpienia do prac:

tak / nie 1)

5. Warunki płatności: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi oraz pozostałymi
załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
1) Niepotrzebne skreślić

1

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w Warunkach przetargowych.
8. Oświadczamy, że w/w cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

……………………….….
Miejscowość, data

1) Niepotrzebne skreślić

……………………………………
(podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania oferenta)

2

