Załącznik Nr 4
- WZÓR –
Or.271.18.2017
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty
wspólnej: ...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* oraz e-mali na które zamawiający ma przesyłać korespondencję:
fax: .......................................... / e-mali: ……………………………………………………
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Czarna Białostocka
reprezentowana przez Burmistrza
Czarnej Białostockiej
z siedzibą w Urzędzie Miejskim
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn Termomodernizacja budynków

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej
oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz
wzorem umowy, na następujących warunkach:

Całkowita cena
ofertowa
- ryczałtowa

Kwotowo

Słownie

netto
podatek VAT……..%
brutto(całkowita)

Okres gwarancji ………….lat/lata*
*niepotrzebne skreślić

1

2

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jakie
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami w szczególności dokumentacją projektową, STWiOR,
przedmiarem robót i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje
do przygotowania oferty.

4

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

5. Zakres zadania objętego zamówieniem zamierzamy: wykonać sami (*)/ zamierzamy
powierzyć także podwykonawcom (*).
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: (**)
Lp.
Nazwa części zamówienia:

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.
Wadium w kwocie
15.000,00 zł zostało wniesione w dniu ........................ w
formie .......................................................................
8. Oświadczamy, że w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1829 z póżn.zm.):
a) jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą, (*)
b) nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą. (*)
9. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia,
w tym treść wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z treścią wzoru umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) dowód wniesienia wadium (***),
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4) pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie (**),
5) inne........................................................... (**)

………………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
(*) niepotrzebne skreślić,
(**) jeśli dotyczy,
(***) w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy postępować zgodnie z zapisami
SIWZ.
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