FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Pełna zarejestrowana nazwa: ……………………………………….
Zarejestrowany adres: ………………………………………………
NIP………………………… REGON………………………………
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy
(imię i nazwisko, osoby upoważnionej): ............................................................... .

1. Oferujemy wykonanie:
Roboty budowlane obejmujące wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych przy
ul. Chudoby 5-3, ul. Górnickiego 5-8 i 13, ul. Kościuszki 176-9, ul. Krotoszyńskiej 11-11,
ul. Ładnej 5-19, ul. Poświęckiej 3-1 i 3, ul. Prądzyńskiego 1A-20, ul. Prądzyńskiego 32-12,
ul. Prądzyńskiego 17-14, ul. Prądzyńskiego 32-7, ul. Reja 6-8m1, ul. Świstackiego 24-7,
ul. Traugutta 99A-29, ul. Więckowskiego 19-29
za cenę:
netto: ............................ (słownie złotych:…………..........…………………………...............)
brutto: ......................... (słownie złotych:……………………………..........………................)
w tym należny podatek VAT w wysokości 8 %.
Składniki cenotwórcze:
adres

cena oferty netto
[zł]

cena oferty brutto
[zł]

1

2

3

4

1

ul. Chudoby 5-3

2

ul. Górnickiego 5-8 i
13

3

ul. Kościuszki 176-9

4

ul. Krotoszyńska 1111

5

ul. Ładna 5-19

6

ul. Poświęcka 3-1 i 3

7

ul. Prądzyńskiego
1A-20

8

ul. Prądzyńskiego
32-12

9

ul. Prądzyńskiego
17-14

liczba

10

ul. Prądzyńskiego
32-7

11

ul. Reja 6-8m1

12

ul. Świstackiego 24-7

13

ul. Traugutta 99A-29

14

ul. Więckowskiego
19-29

2. Oświadczamy, że:
a)

uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy,

b)

wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne,
prawdziwe i rzetelne,

c)

akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,

d)

dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne
ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty.

3. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z niniejszym zamówieniem drogą
elektroniczną lub faxem na:
adres poczty elektronicznej e-mail: .............................................................
numer faxu: ..................................................................................................
numer telefonu: .............................................................................................

4. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
a) Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów
b) Projekty budowlane i wykonawcze
c) STWIORy

................................... dn. ..................

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

miejscowość

podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką
imienną osoby lub osób upoważnionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy

