
                                                                   Załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ „OFERTA WYKONAWCY”

,,Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem
kominów na budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej.”

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:                   ………………………………………..

Siedziba:                ………………………………………..

Adres poczty elektronicznej:  ………………………………………………..

Strona internetowa:                …………………………………………………

Numer telefonu:                     …………………………………………………..

Numer faksu:                         …………………………………………………….

Numer REGON:                   …………………………………………………….

Numer NIP:                          …………………………………………………….

Dane dotyczące Zamawiającego:
Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o. o. 
ul. Piastowska 15a
58-240 Piława Górna
NIP: 882-19-32-252
www.zbmpilawagorma.pl

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
,,Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz przemurowaniem kominów
na budynku wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej.”

 cena netto………………………………………………………………zł

(słownie: ……………………………………………………………….)

 Vat ……………………………………………………………………….

(słownie:………………………………………………………………...)

 cena brutto ………………………………………………………………zł

(słownie:………………………………………………………………..)



Stawki kosztorysowe
Roboczogodzina Rg - …………………………………………pln
Koszty pośrednie KP -…………………………………………%
Zysk Z …………………………………………………………..%

Oświadczam, że 
Wykonam zamówienie w terminie – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
Termin płatności – 30 dni 
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) ……………………………………………………….
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………………..dni
Osoba do kontaktów z Zamawiającym
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zobowiązuje(my) się  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy 5 % całkowitej
ceny  ofertowej  brutto,  w  kwocie…………………………………………..w
formie…………………………………………………………………………………………………….

Oświadczamy,  że  w  związku  z  realizacją  niniejszego  przedmiotu  zamówienia,  płatności  będą
dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

 

Oświadczenia:

1) Oświadczam/y, że pozyskałem/liśmy dla siebie i na swoją odpowiedzialność wszelkie dodatkowe
informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

UWAGA: Oferta powinna być podpisana czytelnie lub w sposób, który umożliwi identyfikację
osoby,  która  ofertę  popisała.  Wszystkie  dokumenty  muszą  być  potwierdzone  za  zgodność  z
oryginałem przez Wykonawcę w taki sam sposób w jaki oferta została podpisana. 
Prawdziwość  powyższych  danych  stwierdzam  własnoręcznym  podpisem/potwierdzamy
własnoręcznymi  podpisami,  świadom/świadomi  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  297
Kodeksu Karnego.  

……….....................................................
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do reprezentowania wykonawcy, podpis i pieczęć) 


