Formularz oferty

Załącznik nr 1

Nr sprawy: ………-2008

OFERTA
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Województwo
NIP

Powiat
REGON

Telefon
e-mail
Osoba do kontaktu

fax
www

Do Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla
zadania inwestycyjnego: „Dom Zakonny z przedszkolem i ośrodkiem rekolekcyjnokonferencyjnym” prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia przy następujących stawkach:
Wartość brutto [zł]

Co stanowi

wartość brutto słownie

w tym VAT

%, liczony od kwoty 11.000.000 zł brutto
pozostałe wartości

Termin płatności (min 30 dni)

jednostka
dni

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do upływu terminu określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy
i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzona
na podstawie tego wzoru.
5. Oświadczamy, że informacje zawarte na str. ............................... stanowią tajemnicę
naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. (Uwaga.
Wykonawca nie może utajnić dokumentów zawierających informacje, które w trakcie
porównania ofert podlegać będą ocenie.)

6.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej
część zamówienia.
..........................................................
podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Nr sprawy:
Opis części zamówienia powierzonego podwykonawcy (jeśli dotyczy)

7. Dane do umowy:
a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy
Imię i nazwisko

stanowisko

b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr tel/ fax/ e-mail

c) Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Nazwa banku

Adres

Nr rachunku

Miejsce i data sporządzenia oferty: ...........................................

podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

