Załącznik nr 3 do SIWZ

........................................................
Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
1) WYKONAWCA:
Adres
NIP
Regon
Numer telefonu/fax
internet http://
e-mail

„Modernizacja gospodarki osadowej I etap ”
Gmina Kowalewo Pomorskie

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………...
1) Instalacje elektryczne .....................................……………….…...... zł netto

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA
(bez podatku VAT – cyfrowo,- słownie)

2) Zakup i instalacja w hali nr 1 i nr 2 przerzucarki
nawowej ..........................................…………………….………......... zł netto
3) Wykonanie torów jezdnych w hali nr 1 nr 2 …………………….….. zł netto
4) Wykonanie systemu wentylacji w hali nr 1 i nr 2 …………….…….. zł netto

.................................... %
1) Instalacje elektryczne .....................................……………….………....... zł

% PODATKU VAT(- kwota podatku)

2) Zakup i instalacja w hali nr 1 i nr 2 przerzucarki
nawowej ..........................................…………………….………….….......... zł
3) Wykonanie torów jezdnych w hali nr 1 nr 2 ………………….……...…... zł
4) Wykonanie systemu wentylacji w hali nr 1 i nr 2 …………………….….. zł
1) Instalacje elektryczne .....................................……………...…….. zł brutto
2) Zakup i instalacja w hali nr 1 i nr 2 przerzucarki

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA
nawowej ..........................................…………………………….…... zł brutto
(z podatkiem VAT – cyfrowo, - słownie)

3) Wykonanie torów jezdnych w hali nr 1 nr 2 ………………………. zł brutto
4) Wykonanie systemu wentylacji w hali nr 1 i nr 2 ……………….… zł brutto

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
ZAMÓWIENIA
Okres gwarancji i rękojmi
( 24, 36, 48 lub 60 miesięcy)
Warunki płatności

………………………………………………… zł brutto
............................................. miesięcy

30 dni od przedłożenia faktury wraz z potwierdzeniem
wykonania usługi

Numer konta, na które ma nastąpić
zwrot wadium
……………………………………………………………..
i / lub zapłata wynagrodzenia
Oferta zawiera kolejno ponumerowane
kartki tj.
od 1 do .........................

1

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 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.
4. Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne
z prawdą.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Oświadczenie o informacjach, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:
….....................................................................................................................................................………….....
….....................................................................................................................................................………….....
…..................................................................................................................................................…………........
7. Oświadczamy, że:
–
nie zamierzamy*,
–
zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakresu robót*:
Lp.
Nazwa i adres
Zakres, który zamierza się powierzyć
Wartość brutto umowy lub
podwykonawcy
podwykonawcy
projektu umowy na
podwykonawstwo
1.
2.
3.
4.
8. Mając na względzie obowiązek wynikający z art. 93 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
informujemy że:
– wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*,
– wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w następującym zakresie
………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………...………………….
……………………………………………………………………………………...……………...*.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję się do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: …................................................… (10% ceny
brutto podanej w ofercie) w formie: ….......................................................…………………………….…...

...................................…................................
(data i podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
* niewłaściwe skreślić
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