O FE R TA

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie
...............................................
pieczęć Wykonawcy

REGON: ...................................
NIP:
...................................
WZP-341/15/2007

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
termomodernizację ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Okrzei 3 w Błoniu
I.
SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
ZA CENĘ OFERTOWĄ

................................ zł netto + .............................. zł ........% PODATEK VAT
cena brutto wynosi ........................................ PLN
słownie : ............................................................................................................................
............................................................................................................. złotych

................................
miejscowość, data

....................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

II. Termin wykonania
1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
termin rozpoczęcia robót: 02.07.2007 r.
termin zakończenia robót: 30.08.2007 r.
Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy
żadnych uwag.
2. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej i nie zgłaszamy żadnych uwag.
3. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu
składania ofert, tj. do dnia ..........................................
4. Oświadczamy, iż w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono
upadłości firmy.
5. Akceptujemy treść umowy, której podpisany projekt dołączamy do niniejszej oferty
i zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiającego.
Warunki rozliczenia i płatności
1. Akceptujemy proponowane przez Zamawiającego w specyfikacji warunki rozliczenia
i płatności.
2. Rozliczenie umowy nastąpi po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót, dokonanym zgodnie
z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami.
3. Podstawą do rozliczenia umowy będzie protokół odbioru ostatecznego robót, podpisany przez
osoby upoważnione przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
5. Zamawiający przyjmuje, iż należne Wykonawcy wynagrodzenie obejmuje pełny zakres
robót i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni
od dnia złożenia faktury u Zamawiającego.
III. Warunki gwarancji
1. Wykonawca udzieli ........... miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i ...... miesięcznej
gwarancji na zastosowane materiały (wg gwarancji producenta) oraz usunie usterki
w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

.................................
miejscowość, data

....................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Integralną część oferty stanowią następujące załączniki (dokumenty):
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ...................................................................................................
4. ...................................................................................................
5. ..................................................................................................
6. ..................................................................................................
7. ..................................................................................................
8. ..................................................................................................
9. ..................................................................................................
10. .................................................................................................
11. .................................................................................................
12. .................................................................................................
13. ................................................................................................

Oferta została złożona na .......... kolejno ponumerowanych stronach, od strony 1 do strony .............
Informacje podane w ofercie od str. ........... do str. ............... lub załączniki nr .........................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

.......... ...........
miejscowość i data

... ...............................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

