........................................................,

Nazwa (firma) lub Nazwisko
imię oraz adres oferenta
nr tel. / fax.

dnia .............................................

OFERTA
Szkoła Podstawowa nr 3
95-200 Pabianice, ul. Mokra 28/34

Niniejszym składamy swoja ofertę na:
REMONT ZAPLECZA SANITARNEGO I SZATNI MĘSKIEJ PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu i z kosztorysem ofertowym
stanowiącym element przedmiotowej oferty
za cenę brutto .................................................................... zł
(słownie brutto: ................................................................................................................................................................... zł)
w tym:
cena netto .................................................................... zł
(słownie netto: ................................................................................................................................................................... zł)
podatek VAT według stawki

............ %

w kwocie ........................................................ zł

(słownie podatek VAT: ....................................................................................................................................................... zł)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz dołączonymi do niego
załącznikami i w pełni akceptujemy ich zapisy.
2. Deklarujemy, iż nasza oferta spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania formalne
i techniczne.
3. Oświadczamy, iż dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i jej wynik został uwzględniony na
etapie sporządzania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty
składania ofert.
5. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,
w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zaakceptowany
i zaparafowany projekt umowy stanowi załącznik do oferty.
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6. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z treści
ogłoszenia, tj. od dnia …………………………….. do dnia ……………………………....
7. Akceptujemy wymagany termin i sposób płatności określony w treści ogłoszenia, tj. w terminie
21 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego.
8. Deklarujemy udzielenie minimalnego okresu gwarancji. Proponujemy jego dodatkowe
wydłużenie o ………. miesięcy.
9. W trakcie realizacji zamówienia będę/nie będę korzystał z podwykonawstwa. Moim
podwykonawcą będzie …………………………………………………………………………………………………………………..
(wypełnić w przypadku zadeklarowania podwykonawstwa)

10. Wyznaczoną osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie:
.........................................................................................................................................................................................................................................
(należy podać Imię i Nazwisko, adres)

11. Dane teleadresowe firmy:
a) Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………………….
b) Adres firmy ………………………………………..……………………………………..………………….
c) Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………..………………….
d) Fax ………………………………………………………………………………………….………………….
e) Nazwa firmy ……..………………………………………………………………………..………………….
f)

NIP …………….……………………………………………………………………………….……………….

g) Regon …………………………………………………………………..……………………………………….
h) Numer KRS lub ewidencji działalności gospodarczej …………………………….………………….
12. Załącznikami do niniejszej oferty są*:
a) …………………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………………………….
d) …………………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY
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