Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

……………………………….…………………………………
dane oferenta - nazwa i adres firmy

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym prowadzonym w trybie Kodeksu Cywilnego w oparciu
o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz.
1843) na realizację zadania pn. „Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu ul. Długosza 17”.
1.

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami przetargu za kwotę:

-

wartość brutto

-

…………………………………………… PLN

(............................................................................................................................................................)
słownie

-

w tym podatek VAT

-

…………………………………………… PLN

(............................................................................................................................................................)
słownie

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Zamówienie wykonywać będę w terminie: od dnia zawarcia umowy do 21.08.2020r.
Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz, że mam konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o przetargu.
Oświadczam, że stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuję
się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Oświadczam,
że
jestem
płatnikiem
podatku
VAT
zarejestrowanym
pod
numerem
……………………………………
Oświadczam, że wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane
i cała oferta składa się z ............ stron.
Załącznikiem do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
 potwierdzona kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej,
 podpisany wzór umowy.

oraz dokumenty, które nie były wymagane przez organizatora przetargu, a są istotne dla przebiegu postępowania:
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................

……………………………………………………………………………………
podpis osoby lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

