Projekt
„Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy”
dofinansowany w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013)
Załącznik Nr 1 do s.i.w.z.

………………………………….
/Nazwa oraz adres Wykonawcy/

DATA ........................................................
……………………………………..
/tel./fax./

OFERTA
Parafia Rzymsko-Katolicka
P.W. Św. Szczepana w Brynicy

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont
ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy".
1.Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę –

Cena ofertowa wynosi (element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas
otwarcia ofert):
Wartość netto
zł
Słownie
VAT

zł .…/100
zł

Słownie
Wartość brutto

zł …/100
zł

Słownie

zł…./100

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji
przyszłego świadczenia umownego.
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3. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:
L.p.

Elementy które zostaną ogłoszone podczas
otwarcia ofert

1.

Termin realizacji zamówienia

2.

(zgodnie z warunkami określonymi w formularzu
umowy)

3.

(zgodnie z warunkami określonymi w formularzu
umowy)

Liczba

Czynnik
dni kalendarzowych

długość okresu gwarancji
miesięcy

warunki płatności
dni kalendarzowych

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy, a także zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że udzielamy pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie
krótszy niż …………………………….. .
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w ciągu ........... dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
8. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej,
stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyszczególnione
w pismach…........................................................................... (podać daty i sygnaturę).
9. Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:
……………………………. Tel/fax. ……………………………. .
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: (wg wymagań określonych w s.i.w.z.):
1/...................................................................................... 2/....................................................................................
3/...................................................................................... 4/...................................................................................
5/...................................................................................... 6/...................................................................................
7/...................................................................................... 8/...................................................................................
9/....................................................................................... 10/...................................................................................

...................................... dnia ..........................................
Podpisano : ..........................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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