Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz ofertowy

OFERTA
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
ul. Światowida 77
71-727 Szczecin
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Wymiana Instalacji elektrycznej
i teletechnicznej w budynku Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Szczecinie”
A. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
………………..…………………………………………………………………………...…….………………….
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..…………………………………...……….……….………
…….……………...….………………………………………………………………………………………..…....
………………………………………………………………………………………………………..…….………
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..
……..……..…....……………..……………………………………………………………………………….....…
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………..…..………………………………………..
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
telefon, faks ..………………………………………………………………………………………………………
e – mail……………………………………………………………………………………………….……………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………..….……
……………………………………………………………………………………………………………………...

B.

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie prac związanych z realizacją zadania: „Wymiana Instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku
Zespołu Zamiejscowej w Koszalinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie” – zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
C.

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN

*

D.

……………………………………….......….…

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

CAŁKOWITY OKRES GWARANCJI NA WYKONANE PRACE:

Niniejszym oferuję gwarancję na wykonane prace w okresie: …………… (miesięcy)
Należy wskazać nie mniej niż …… i nie więcej niż …. Miesięcy
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E.

CAŁKOWITY CZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Niniejszym oferuję wykonanie zamówienia przez okres ……(dni) od dnia przekazania placu budowy.
Należy wskazać okres nie krótszy niż 20 i nie dłuższy niż 60 dni.
F.
1)
2)
3)

OŚWIADCZENIA:
zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

4)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie
z tym dniem);
akceptujemy, że zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze
umowy;
wadium w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zostało wniesione w dniu

5)
6)

..........................................................., w formie: …..……..............................................................................;
7)

prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na
następujący rachunek: …...………………...................................................................................…...………;

8)

akceptujemy okres i warunki gwarancji określone w SIWZ.

G.
1)
2)

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości …% ceny ofertowej brutto;
osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest

3)

.........................................................................................................................................................................
e-mail: ……….…………………..…….…....….tel./fax: .....................................................………………..;
H. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Należy podać również dane
proponowanych podwykonawców)
1) ..........................................................................................................................................................................
2)

..........................................................................................................................................................................

3)

.........................................................................................................................................................................

4)

..........................................................................................................................................................................

I.
SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ...........................................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................................
4) ...........................................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
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……………………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

..............................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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