
Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OFERTA

na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp. w zakresie
wykonania  ociepleń  ścian  zewnętrznych  wraz  z  malowaniem elewacji,  remontu  płyt
balkonów,  loggi,  remontu  ich  posadzek  i  balustrad,  wymiany  obróbek  blacharskich,
rynien i rur spustowych, wymiany opasek wokół budynków

..............................................................................................................................................
Nazwa Oferenta

..............................................................................................................................................
Adres Oferenta

Osoba do kontaktu ……………………………………… telefon kontaktowy...................

Część 1 – przedmiotu zamówienia*
1. Warunki cenowe:

Cena ryczałtowa netto przedmiotu umowy …………………………… zł.

VAT ………………………….. zł

Razem brutto: ……………………………………………………..…… zł

Słownie: ..........................................................................……………………………

Część 2 – przedmiotu zamówienia *
2. Warunki cenowe:

Cena ryczałtowa netto przedmiotu umowy …………………………… zł.

VAT ………………………….. zł

Razem brutto: ……………………………………………………..…… zł

Słownie: ..........................................................................……………………………

Część 3 – przedmiotu zamówienia *
3. Warunki cenowe:

Cena ryczałtowa netto przedmiotu umowy …………………………… zł.

                                                 VAT ………………………….. zł

Razem brutto: ……………………………………………………..…… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić str. 1
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Część 4 – przedmiotu zamówienia *

4. Warunki cenowe:

Cena ryczałtowa netto przedmiotu umowy …………………………… zł.

                                                    VAT ………………………….. zł

Razem brutto: ……………………………………………………..…… zł

Słownie: 

………………………………………………………………………………

Część 5 – przedmiotu zamówienia *
5. Warunki cenowe:

Cena ryczałtowa netto przedmiotu umowy …………………………… zł.

VAT ………………………….. zł

Razem brutto: ……………………………………………………..…… zł

Słownie: ..........................................................................……………………………

6. Okres gwarancji:....................................................miesięcy

7. Oświadczam, że JESTEM/NIE JESTEM* płatnikiem podatku VAT

8. Oświadczam, że NIE ZALEGAM/ZALEGAM* z opłacaniem składek ZUS

9. Oświadczam, że NIE ZALEGAM/ZALEGAM* w płaceniu podatku

10. Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności,
będących           przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw nakładającymi
obowiązek posiadania takich uprawnień.

11. Oświadczam,  że  jestem upoważniony do występowania  w obrocie  prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.

12. Oświadczam,  że  roboty  zostaną  wykonane  z  materiałów  posiadających  odpowiednie
atesty  
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
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13. Oświadczam,  że  dokonałem  oględzin  i  obmiarów  we  własnym  zakresie  oraz

przyjmuję  wszystkie  wymogi  i  warunki  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia.

14. Oświadczam,  że  znajduję  się  w  sytuacji  ekonomiczno-finansowej  zapewniającej
wykonanie zamówienia.

15. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

…………………………………… …………………………………………………
             Miejscowość, data  Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

* niepotrzebne skreślić str. 3


