
Załącznik nr 1 do zapytania
Data  ...............................................

OFERTA   CENOWA

Ofertę cenową składa :
Nazwa wykonawcy (wykonawców) ......................................................................................

.................................................................................................................................................

adres : 
miejscowość i kod pocztowy  ……………………………………………………………………..
ulica i numer domu : ………………………………………………………………………………
województwo : ……………………………………………………………………………………
tel./fax . …………………………… e-mail : …………………………………………………….
NIP -  ………………………...........………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym rozeznaniu cenowym na

Wykonanie  remontu  dachu  budynku Szkoły  Podstawowej  w  Gołkowi-
cach

1. My niżej podpisani oferujemy wykonanie robót budowlanych  na następujących zasadach:
      
cena ryczałtowa brutto za całość 
robót : ....................................................................................... zł.

    (słownie : ................................................................................................................. zł.)

    cena ryczałtowa netto za całość robót : ...................................................................... 
zł.

    (słownie : ................................................................................................................. zł.)

     podatek VAT w wysokości:  …................%, tj.  ....................... zł.

    (słownie : .................................................................................................................. zł.

         b) oświadczamy, że przedmiot zamówienia  wykonamy w terminie: do 10 kwietnia 
2020r.

c) na powyższe usługi udzielamy gwarancji ….............. miesięcy od daty odbioru robót

d) warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi  we wzorze umowy.

2. Składamy niniejszą  ofertę  we  własnym imieniu  /jako  partner  konsorcjum zarządzanego
przez   .......................................................... . *
Potwierdzamy,  iż  nie  uczestniczymy  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  dotyczącej  tego
samego postępowania.

3. Oświadczamy,  że  akceptujemy w całości  wszystkie  warunki  zawarte  w  zaproszeniu  do
składania ofert cenowych.



4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy z informacjami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert
cenowych  i w pełni je akceptujemy oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że projekt umowy załączony do zapytania został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się,  w przypadku wybrania naszej  oferty,  do zawarcia  umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie  wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Oświadczamy,  że  firma  nasza  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w zaproszeniu  oraz
złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 

7. Niniejsza oferta jest ważna …..............................................................dni od daty złożenia

8. Oświadczamy,  osoby  przewidziane  do  udział  w  postępowaniu  nie  naruszają  zasady
konkurencyjności w zakresie powiązania kapitałowego lub osobowego z Zamawiającym

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia**

wykonanie .................................................................................................................................

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

* niewłaściwe skreślić
** w przypadku gdy Wykonawca nie powierza czynności podwykonawcy należy wykreślić     punkt

9.

....................................................................
 Podpisy osób uprawnionych do składania      

     oświadczeń woli w imieniu oferenta 
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