FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

Znak sprawy: IBR.271.31.2013.KG
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:
„Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na potrzeby świetlicy wiejskiej z elementami
ludowej sztuki kujawskiej”.
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
w …………………………………………………… kod ……………..………….……………
województwo …………………… powiat ………………………. gmina ……….……………
ul. ……………………………………………………… nr ……………………………………
Regon ……………………………………… NIP ……………………………………………..
telefon …………………………………….. telefax …………………………………..……….
adres WWW. ……………………………… e-mail …………………………………..……….
1) Oferujemy wykonanie w/w zamówienia publicznego za cenę ryczałtową:
netto …………………..……………………. zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………..

stawka podatku VAT - ……………... %
brutto …………………..…………………… zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

2) Oferowane czynniki cenotwórcze, według których rozliczane będą ewentualne roboty dodatkowe:
stawka roboczogodziny (R) .......................... zł (słownie...................................................................................... zł)
koszty pośrednie (Kp) ............................... % (od R) co do wartości zł
zysk (Z) ............................................................ % (od R i Kp) co do wartości zł
koszty zakupu materiałów (Kz) .................................................... %
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3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
5) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
6) Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:
................................................................................................................................................................................................. ,

* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką
7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
8) Do realizacji prac w trakcie trwania umowy zatrudnimy następujących podwykonawców1
………………………………………………………………………………....……………………………………………
………………………………………………………………………………....……………………………………………

9) Załącznikami do niniejszej oferty są:
1
2
3
4
5
6
7
8

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
inne ...........................................................
10) Na złożona ofertę składa się ……….. ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

1

Jeśli nie zostaną zatrudnieni podwykonawcy, to należy przekreślić cały punkt 8.
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