Nazwa i adres firmy (oferenta)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego wykonania usługi –

„Remont

podłogi w pracowni nr 1 w Zespole Placówek Kształcenia
Zawodowego przy ul. Zamenhofa 1 w Nowym Sączu”

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami przetargu za kwotę:

-

.......................... zł /słownie ..................................................................

-

.........%

/ BRUTTO

................ zł /słownie .................................................................. /podatek VAT

2. Zamówienie wykonywać będę w terminie od 01.07.2014 - 26.08.2014 (zgłoszenie gotowości odbiorowej)
3. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeŜeń oraz, Ŝe mam konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o przetargu.
5. Oświadczam, Ŝe stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuję
się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Organizatora.
6. Oświadczam, Ŝe jestem płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem: .......................................
7. Oświadczam, Ŝe wszystkie zapisane strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są
ponumerowane i cała oferta składa się z ............... stron:
8. Załącznikiem do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branŜy konstrukcyjno - budowlanej
dokument stwierdzający przynaleŜność do właściwej izby inŜynierów budownictwa
potwierdzona kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
min. 50 000 zł.
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
oraz dokumenty, które nie były wymagane przez Organizatora przetargu, a są istotne dla przebiegu
postępowania:
..........................................................................................
..........................................................................................
Adres e-mail Oferenta………………………..

………………………..............................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta

