
Załącznik Nr 1  do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

Email ………………………………………………………………………….....

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie
 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12
21-543 Konstantynów.
Telefon (83)341-41-40
Fax            (83)341-41-40

I. Zobowiązania Wykonawcy :

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia jak niżej :

Remont pokrycia dachu na budynku  administracyjnym  przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12 w 
Konstantynowie

Za kwotę kosztorysową brutto: ------------------------------------------------------------------------------------zł
Słownie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------zł
VAT 8%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------zł
Kwota netto------------------------------------------------------------------------------------------------------------zł

2. Uwzględniając rodzaj i charakter prac zobowiązuję się wykonywać zamówienie w terminie do 2 miesięcy.

3. Termin płatności faktur : do 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego.

4. Na wykonane roboty objęte zamówieniem w zakresie remontu dachu udzielam gwarancji i rękojmi na okres

…………….m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru prac,

5. Oświadczam, że część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom :

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

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

II. Jednocześnie oświadczam, że :

1) Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

2) Zapoznałem się z treścią SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót i

nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
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3) Przyjmuję zawarte w SIWZ warunki oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

4) Akceptuję  wzór  umowy stanowiący  Załącznik  nr  7  do  SIWZ i  jeżeli  moja  oferta  zostanie  wybrana

zobowiązuję się do podpisania umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5) Jestem / nie jestem*) płatnikiem podatku VAT.

III. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: ..................................................................... zł 

w formie : ………………………………………………………………………...……………

Wadium należy zwrócić na konto nr : ………………………………………………………...

IV. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej :

1. Nazwisko i imię
2. Stanowisko .....................................................................................................................

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

3.  Telefon ........................................ Fax ............................................................................

4. Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu *)

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy *)

V. Oświadczamy, że złożona oferta

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i  usług,  jednocześnie  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub usługi,  których  dostawa  lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku

VI. Na potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie ze SIWZ do oferty załączam :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

VIII. Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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IX.  Oferta  wraz  z  oświadczeniami  i  dokumentami  została  złożona  na  ………..….  stronach  kolejno

ponumerowanych od 1 do ……………... .

..........................................................
( miejsce i data )

....................................................................
( Imię i nazwisko oraz podpis osoby ( osób) 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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