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Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO -
HANDLOWE PIOTR URMANOWSKI

ul. Wiejska 1,
05-200 Wołomin

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKONAWCA:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa przedsiębiorstwa; w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkie podmioty a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika)

adres siedziby ul.................................................... Nr budynku/Nrlokalu......... miejscowość ...................
kod ... …-…….. poczta. .............................. ……   województwo.......................... .... ................
Regon …………………………………………          NIP ………………………………………
Nr tel. .…………………….. (czynny w godz. …..-…..), komórkowy .............................
adres e-mail ......................... ... ...........................

adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż w/w podany:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

……………………………………………………………
……………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.:

Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w miejscowości
Kuligów, ul., Kręta gm Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb Kuligów

Osoba do kontaktów (w sprawie złożonej oferty)

Imię i nazwisko

Adres służbowy

Telefon, fax

e-mail



Nr postępowania 1/2019 Strona 2 z 4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE PIOTR URMANOWSKI
ul. Wiejska 1, 05-200 Wołomin

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ

1. Deklaracja Wykonawcy
Niniejszym oświadczamy, że:
1.1 Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami do niej

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, w tym
zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi.

1.2 Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zadanie pn.: „Budowa Budynku „Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej Tradycji i Kultury” w
miejscowości Kuligów, ul., Kręta gm. Dąbrówka, na działce nr ew. 969/1; 1037; 1033/1; 1032;1031 obręb
Kuligów”.

za  cenę ryczałtową:

Cena ofertowa
za wykonanie
przedmiotu
zamówienia:

Cena netto Podatek VAT

……………………………%

Cena netto + należny podatek VAT
(CENA OFERTY)

Szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie Przedmiarów robót, Dokumentacji projektowej,
załącznika „K/1 do kosztorysu inwestorskiego Zestawienie urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza”:

Lp. Cena ofertowa za wykonanie
części przedmiotu
zamówienia:

Cena netto Podatek VAT

W ……………………%

Cena netto + należny
podatek VAT (CENA OFERTY)

1 Stan zerowy

2 Konstrukcje żelbetowe ,
betonowe i murowe

3 Konstrukcje drewniane, dach,
stolarka zewnętrzna

4 Stolarka zewnętrzna

5 Instalacje  sanitarne wewnętrzne

6 Kotłownia , gaz

7 Biały montaż sanitarny

8 Sieci i przyłącza

9 Podkłady podłogowe na gruncie

10 Tynki  wewnętrzne  i okładziny z
płytek na -parterze
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11 Podłogi i posadzki parteru

12 Strop drewniany nad parterem  i
docieplenie  poddasza

13 Stolarka wewnętrzna  parteru

14 Roboty malarskie

15 Wyposażenie -technologia
kuchni

16 Instalacje  elektryczne

Jednocześnie zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 3 dni szczegółowego

1.3 ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO UDZIELENIA GWARANCJI JAKOŚCI NA  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA OKRES *:
Liczba miesięcy gwarancji jakości

Oferowany okres gwarancji (wpisać poniżej słownie):
…................………………...................................................................................................... ...............................

***
1.4 Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.5 Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi

w SIWZ oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Jesteśmy świadomi, że
nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń, w szczególności finansowych.

1.6 Wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
1.7 Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ, wszystkich załączników do niej, wyjaśnień do

SIWZ oraz jej modyfikacji.
1.8 Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy, został przez nas akceptowany i

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.9 Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy, w szczególności termin
płatności faktury w terminie 45 dni, licząc od daty od dnia prawidłowo wystawionej i skutecznie doręczonej
faktury.

1.10 Oświadczamy, że przedmiot oferty i umowy zrealizujemy do dnia 30.06.2019 r.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.11 Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od……… do …………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

1.12 Numer konta bankowego na które będzie przelewane wynagrodzenie za wykonany Przedmiot zamówienia,
określony w części, na którą składana jest oferta: ……………………………………………………………………………..

1.13 Oświadczam/y że wszystkie zapisane strony  oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa
się z..............................................................................stron.
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1.14 Jestem/śmy, Nie jestem/śmy płatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: ………………………………………
w Urzędzie Skarbowym …………………………………………………………………………………….…

1.15 Oświadczamy, że zamierzam/y zrealizować zamówienie siłami własnymi* / zamierzamy powierzyć część
zamówienia */ zgodnie z informacją zawartą w pkt. 1.15.

niepotrzebne skreślić*

1.16 część/-ci zamówienia, jaką/-ie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/-om - w przypadku samodzielnego
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):

lp Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom /(wyszczególnienie

robót)

FIRMA PODWYKONAWCY

1.17 Deklaruje się dostarczyć przed podpisaniem umowy wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
wymienione w Rozdziale XIV ust. 2 SIWZ.

1.18 Oświadczamy, że złożone w ofercie dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia
oferty.

1.19 Do niniejszego formularza ofertowego dołączamy niżej wymienione dokumenty, które stanowią jej
integralną część:  ..……………………………………………………………………

Miejscowość, dn. ……………………………………
…………………………………………….………
podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


