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	Dostawa i montaż węzła c.o. wraz z robotami sanitarnymi i budowlanymi 
dla budynku przy ul. Świętojańska 5d w Kościerzynie
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............................................
       / pieczątka  firmowa  WYKONAWCY/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
nazwa


WYKONAWCY


adres


e-mail


NIP


REGON



FORMULARZ  OFERTOWY
OFERTA 

KOŚCIERSKIE  TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
83-400 Kościerzyna

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na realizację zadania: 
pn. „Dostawa i montaż węzła c.o. wraz z robotami sanitarnymi i budowlanymi dla budynku przy ul. Świętojańska 5d w Kościerzynie”.


WYKONAWCA zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuje wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

CENA OFERTOWA NETTO: .................................................. PLN

PODATEK VAT 23%:	................................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................... PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
2.	WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz, że zdobył konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
3.	WYKONAWCA oświadcza, że uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert chyba, że przetarg zostanie wcześniej unieważniony.
4.	Przedmiot zamówienia publicznego WYKONAWCA zamierza wykonać własnymi siłami.
5.	WYKONAWCA zobowiązuję się, w przypadku przyznania zamówienia – wyboru niniejszej Oferty  do przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia (na wszystkie i jedno zdarzenie) nie mniejszą niż 50.000,00 zł.	
6. WYKONAWCA zobowiązuję się, w przypadku przyznania zamówienia – wyboru niniejszej Oferty -            do podpisania umowy po wezwaniu przez  ZAMAWIAJĄCEGO na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Wykonawca  przyjmuje  warunki płatności zawarte w SIWZ.
8.	WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO /bądź uprawnionych przedstawicieli/ do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenia zaświadczeń, dokumentów           i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów niniejszej Oferty.
9.	 WYKONAWCA oświadcza, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe
	[za składanie nieprawdziwych informacji WYKONAWCA odpowiada zgodnie z  art. 233 KK]

10. Załączniki – oświadczenia i dokumenty:

Nr
załącznika
Nazwa dokumentu
nr  strony nadany przez Wykonawcę
1
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

2
Referencje wykonanych robót o podobnym charakterze

3
Kserokopia wpłaty wadium

4
Kosztorys ofertowy

















Należy ponumerować wszystkie strony oferty łącznie ze stronami pustymi oraz załączniki.
11. Oferta zawiera łącznie   .....................   ponumerowanych stron.




Data  .............................................				....................................................
								   / podpis upoważnionego przedstawiciela /
















	

