Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP-060-4/17

Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
Numer telefonu ...............................................

Numer faksu ..................................................

E-mail .............................................................
REGON ……………………………………..

NIP ……………………………………..

Reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY
Do Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Al. Korfantego 117/119
40-156 Katowice
Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o zamówienie
publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Instalacja klimatyzacji pomieszczeń
w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. W. Korfantego 117/119”
oznaczonego symbolem ZP-060-4/17 oferujemy realizację całości zamówienia:

1.

za cenę ryczałtową (brutto) ..................................................... zł
stawka podatku VAT: 23%

2.

Okres gwarancji i rękojmi ………………….. lat (2-6 lat)

3.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2017 r.

4.

Opis techniczny oferowanych urządzeń zawiera załącznik nr 1 do formularza oferty.

5.

Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy:
Zakres: ………………………………… Firma podwykonawcy: ………………………
Zakres: ………………………………… Firma podwykonawcy: ………………………
Zakres: ………………………………… Firma podwykonawcy: ………………………

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
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7.

8.
9.

Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że
jesteśmy / nie jesteśmy (niepotrzebne skreślić)
Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948
i 1997), tj. mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą.

10.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia (imię, nazwisko,
e-mail, numer telefonu)
………………………………………………………………………….

data: ...................................

.............................................................
podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

Załączniki:
1. Opis techniczny urządzeń
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