Załącznik nr 1

............................................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół nr 13
81-571 Gdynia
Ul. Chwaszczyńska 26
tel. 58 629 12 69
fax. 58 629 12 69
email: zsznr13@ poczta.fm
WYKONAWCA:
Nazwa (Firma) Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………………….
Tel.: …….…………………………………

Fax.: ……………………………………………

e-mail: …………………………………………….
NIP: ……………………………………..

REGON: …………………………………..

Organ rejestrowy:
…………………………………………………………………………………………………
Rejestr Nr ………………………………………………..

Nawiązując do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o kwocie
poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną „ Budowa placu zabaw” w ramach Rządowego
programu „Radosna szkoła” przy Zespole Szkół nr 13 w Gdyni składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, którego zakres obejmuje :

..................................................................................................................................................
1

Załącznik nr 1

.................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
za wartość netto .........................PLN (słownie ...............................................................)
podatek VAT (

%) .....................zł ( słownie ..............................................................)

cena brutto .......................................zł ( słownie ………………......................................)
zgodnie z kosztorysem ofertowym.
Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej w
celu zapoznania się z zakresem robót.
2. Oświadczamy, że spełniamy i przyjmujemy warunki określone we wzorze umowy

stanowiącej Zał. nr 4 do SIWZ.
3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej niniejszym

zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.
6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.

24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Oświadczamy, że sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan
faktyczny
i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

.......................................................................
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach
uprawnionych do reprezentowania dostawcy
lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu)

2

