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załącznik nr 1
ZSOInr3/ZP2310.1.2017.

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy.........................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Telefon/fax Wykonawcy.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres e – mail Wykonawcy: ………...........................................................................................................
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Miasto Poznań, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
61-895 Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 3
tel. 061 852 86 12
NIP 209-00-01-440
REGON 631257822
W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na:
Wykonanie robót budowlanych w Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 przy
ul. Powstańców Wlkp. 3 w Poznaniu – remont sali gimnastycznej wraz z korytarzem.
Oferujemy wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na
węzeł cieplny zgodnie :
- z przedmiarem robót i opisem (załącznik nr 2 zapytania ofertowego)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - (załącznik nr 3 zapytania ofertowego)
- z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej,
za cenę za całość zamówienia:

netto .............................................................................zł
podatek vat (23%) .........................................................zł
brutto ..............................................................................zł
słownie brutto………………………………………………………………………………………………zł
Zamówienie zrealizuję w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ………………. 2017r.
Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane udzielam …………..letniej gwarancji jakości
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:
Oświadczenia -2 szt.
……………………………….., dnia……………………..

........................................................
Imię i Nazwisko oraz podpis wykonawcy

2
/pieczęć wykonawcy/

Oświadczam, że:
- zapoznałem się z materiałami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje
niezbędne do przygotowania oferty,
- akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 6)
- w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
- wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
Oferta została przygotowana po wizycie w placówce.

.....................................................
...
Imię i Nazwisko oraz podpis wykonawcy

Oświadczam, że:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadam wiedzę i doświadczenie;
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) dysponuję odpowiednim potencjałem finansowym do realizacji zamówienia

........................................................
Imię i Nazwisko oraz podpis wykonawcy

