Załącznik nr 4 do SIWZ

...............................................
( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Ja (My), niŜej podpisany (ni) ...............................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :.............................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.............................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON........................ Nr NIP .......................Nr konta bankowego: ................................................................
tel. ......................................... fax.... .................................... e-mail ................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

"Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – ul. Chrobrego 2A, dz. nr 227"
Oferujemy:
1.
Wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Wartość całej oferty (netto) wynosi:................ (słownie .……………...............................……….…..……)zł.
Podatek VAT …. % w wysokości ………………zł.
Wartość brutto wynosi …………..……(słownie …........…………...................………………….…………)zł.
2.
3.

Warunki płatności: zgodnie z treścią umowy.
Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie:
1) robót dachowe:
• rozpoczęcie - dzień podpisania umowy na przedmiot zamówienia,
• zakończenie - 13.11. 2009 r.
2) robót elewacyjnych:
• rozpoczęcie - 04.05.2009 r.
• zakończenie - 16.07.2010 r.
4.
Informujemy, iŜ zamierzamy / nie zamierzamy * część zamówienia powierzyć do wykonania
podwykonawcom. Zgodnie z powyŜszym wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzę
podwykonawcom: ......................................................................................................................................
…………………………………....................................................……………………………………………...
5.
Oświadczam(y), Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6.
Oświadczam(y), Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
7.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 Ustawy- Prawo
Zamówień Publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesienia wadium.
8.
Oświadczam (y), Ŝe zapoznałem (-liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w
tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę (-imy) do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
9.
Oświadczam(y), Ŝe oferta nie zawiera/ zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w
następujących dokumentach:
a)

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

b)

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

Ofertę składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................
..............................., dn. .............................

.......................................................................
Podpis upowaŜnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

