Załącznik nr 1
do R/01/03/2017
…………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

DRUK OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Strona

1

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej

1

Składamy niniejszą ofertę:
Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Aleksandrowicza 8

Nazwa WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
ul.: …………………………………………..… nr budynku: …………………………………........
kod pocztowy: …………………………….. miejscowość: ………………………………………..
Tel.:……………………………………..… ..Fax.: …………………………………………………
e-mail: ………………………………………………..
REGON: …………………………………….. NIP: …………………………………………...
Numer właściwego rejestru lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ……….
…………………………………………………………………………………………………...
Bank: ……………………………………………………………………………………………
Nr konta: ………………………………………………………………………………………..
I. Wykonanie przedmiotu zamówienia w CZĘŚCI-1 (wymiana zasilania pionów instalacji
elektrycznej w klatkach schodowych) oferuję za:

Cena netto: ………………………… zł

...........% VAT ........................................ kwota VAT

Cena brutto: ............................................................ PLN
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Słownie brutto : ………………………………………………………………………………. zł

2

II. Wykonanie

przedmiotu

zamówienia

w

CZĘŚCI-2

(wymiana

lamp

oświetlenia

zewnętrznego na osiedlu w Komorowicach) oferuję za:

Cena netto: ………………………… zł

...........% VAT ........................................ kwota VAT

Cena brutto: ............................................................ PLN
Słownie brutto : ………………………………………………………………………………. zł

II. Deklaruję ponadto:
1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania wykonam w terminie do dnia
30 września 2017 r.,

1.
2.
3.
4.

2. Na wykonane prace budowlane udzielimy:
a) w części 1 ……………… miesięcznej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru
końcowego robót.
b) w części 2 ……………… miesięcznej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru
końcowego robót.
3. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
III. Oświadczamy, że:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć częściowo
podwykonawcom w następującym zakresie:*)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
*) niepotrzebne skreślić

IV.

Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

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

……….…………………..………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(data)

3

Strona

……………………………….

3

tel. ...................................., fax ......................................

