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Załącznik nr 1 do  SIWZ 





………………………………………………
pieczęć Wykonawcy

nr postępowania: ZP - …………..………………………..


Nazwa  Wykonawcy:
Adres:
Adres korespondencyjny:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:
Adres e-mail:


FORMULARZ OFERTY

Niniejszym, po   zapoznaniu  się  z   ogłoszeniem i  treścią   SIWZ oraz odbyciu wizji lokalnej obiektu, w postępowaniu prowadzonym  w  trybie  przetargu nieograniczonego, składamy ofertę na wykonanie robót remontowo – budowlanych obejmujących  remont (naprawę) uszkodzonych w wyniku pożaru fragmentów dachu i poddasza budynku wraz z instalacją elektryczną w zabytkowym budynku Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Więziennej 6 i oświadczamy, że przedmiot zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami zobowiązujemy  się  wykonać w  pełnym zakresie w  sposób  określony we wzorze umowy (załącznik nr 5 do  SIWZ) na niżej wymienionych warunkach:


Cena łączna ofertowa netto:

………………………………………………….. zł

Kwota podatku VAT (stawka: ……… %)

………………………………………………….. zł

CENA  ŁĄCZNA OFERTOWA BRUTTO:

…………………………………………….…….. zł

Słownie  złotych brutto:  ………………………..…………………………………………………………….……………………..…………..





Oferujemy okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty


…………..………………………
miesięcy




Oferujemy termin wykonania robót


…………..………………………




	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem następujących szczegółowo określonych materiałów, technologii i urządzeń: 

	

	Wykaz materiałów, urządzeń, podzespołów i technologii proponowanych w zakresie robót remontu i naprawy dachu i poddasza:


L.p.
Nazwa, typ, rodzaj, itp.  technologii, materiału lub urządzenia
Parametry techniczne i jakościowe
Wykaz dokumentów potwierdzających
parametry i równoważność, które są dołączone do Oferty – Zał. nr ……..












	Wykaz materiałów urządzeń, podzespołów i technologii proponowanych w zakresie robót remontu i naprawy instalacji elektrycznej:


L.p.
Nazwa, typ, rodzaj, itp.  technologii, materiału lub urządzenia
Parametry techniczne i jakościowe
Wykaz dokumentów potwierdzających
parametry i równoważność, które są  dołączone do Oferty – Zał. nr ……..












	Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez  okres wskazany w SIWZ i że przedmiot zamówienia  zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ.


	Oświadczamy,  że   akceptujemy   bez   zastrzeżeń  wzór   umowy   przedstawiony   w   SIWZ, w przypadku uznania naszej  oferty za   najkorzystniejszą  zobowiązujemy  się zawrzeć umowę w  miejscu i terminie jakie  zostaną wskazane przez  Zamawiającego oraz zobowiązujemy  się wnieść zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy  zgodnie z  treścią  SIWZ  w  wysokości 10% ceny  całkowitej (brutto) podanej w ofercie.


	Powierzymy podwykonawcom następujący zakres  rzeczowy zamówienia:*

………………………………………………………………………………………………….………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..……………………….
	Oświadczamy, że  informacje  zamieszczone na  następujących  stronach:  ………………………   

 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą  być udostępniane.*

	Oświadczamy, że  wadium  zostało  wniesione  w  formie:…….............................  w  kwocie:

...........................................................zł
Nr rachunku  bankowego Wykonawcy,  na  które Zamawiający  zwraca wadium  w  przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu:
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
	Wraz z Formularzem Oferty składamy pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. V SIWZ w  tym szczegółową kalkulację oferowanej w Formularzu Ofertowym CENY OFERTOWEJ  BRUTTO, sporządzoną w oparciu o katalogi KNR.


* Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy

** niewłaściwe skreślić




.............................................                              …………………………….…………………………
         (miejscowość, data) 	    (pieczęć i podpis osób  uprawnionych do podejmowania zobowiązań)


