załącznik Nr 1
……………………………………………
( oznaczenie Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w m. Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 108”
(dot. części wspólnych)
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
adres e-mail: …………………………………………………………………………………….
nr NIP …………………………………………………………………………………………...
nr REGON ………………………………………………………………………………………
nr konta …………………………………………………………………………………………
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Adres: ul. Kętrzyńskiego 108 , BEMOWO PISKIE
12-230 Biała Piska
tel. (87) 42 39 003, fax (87) 42 39 003
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.

„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w m. Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 108”
(dot. części wspólnych)
zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach na kwotę :
podatek VAT...... % .................................................................................................................zł
cena brutto............................................................................................................................zł
(słownie: ...................................................................................................................................)
4. Oświadczenia Wykonawcy:
1)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami, i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń.
2)
Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
3)
Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4)
Posiadamy niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
5)
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
6)
Dokonaliśmy oględzin budynku i znany nam jest jego stan. Wszystkie poczynione z tego
tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.
7)
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych
wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym.
8)
W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie

została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami.
9)
Treść umowy jest nam znana i przez nas akceptowana.
10) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: ………………………………….
11) Potwierdzam udzielenie okresu gwarancji w ilości :
–
60 miesięcy – dla robót objętych zamówieniem,
5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię ……………………………………………………..
Stanowisko …………………………………………………………
Telefon ……………………
Fax …………………………….
Zakres umocowania.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
5. ................................................................................................
(...) .............................................................................................
Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr........ do nr .......

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

data. ………………………..

