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do SIWZ
dlazadania

Rozbudowa i przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanYch PrzY ul,

I. Daszynskiego 29-3l w Gliwicach-ETAP I

FORMULARZ OFERTY

1, Nazwa i siedziba Wykonawcy
(w przypadku podmiotów występujących wspólnie na|eży wpisaó dane dotyczące

wszystkich podmiotow)

Reprezentowany/wani przez:

adres e-mail do korespondencji:....

konta które należy ZwToclc wadium

2.

a

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

stowarryszenie przyjaciół chorych o,Hospicjumo,w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego29,44,10l Gliwice

NIP: 63I 21 99 262

Przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczón.gó ( nr zamówienia : o,Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum

Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Dasryńskiego 29,31 w Gliwicach_

ETAP I

4. OFERTA:

ponizej proponuję/jemy wykonanię zadaniaokreślonego w specyfikacji istotnych waruŃów

zamówieniu nu .rurtępuj ących warunkach (wynagrod zenie ry czŃtowe) :

"W."



a) Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
cena netto: ............. zł
słownie """""""", zł
podatek VAT: (. . . . . . .%), tj. .. ..,.. zł
cena brutto: ............. ...,............., zł,
słownie
tj. na zasadach określonych w SIWZ.

Wykonawca deklaruje okres gwarancji ...... lat od daty odbioru końcowego przedmiotu

umowy

Termin wykonania zadanta ....

d) oświadczamy, iz dysponujemy osobą zdo|ną do wykonania zamowienia, która Posiada
odpowiednie uprawnienia -kierownika budowy

e) Wykonawca informuj ę że obowiązki kierownika budowy będzie pełniła osoba:

Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego fakturY VAT
wystawionej przezWykonawcę na waruŃach określonych w projekcie umowy,

Oświadczam ly, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i

dokumentacją projektową _ nie wnosimy do nich zastrzeżęń oraz zdobyliŚmY konieczne

informacj e do przygotowania oferty,
oświadcŻamy, ze ireśó oferty zgodnajest z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.
Oświadózamy, iZ dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznympozwalającym na

rea|izację zamówienia
9. Oświadczamy, że uważamy się

składania ofert.

zazwiązanych niniejszą ofertą przez30 dni licząc od daty

b)

c)

5.

6.

7.

8.

10. oświadczamy, żę zawarte w specyfikacji istotnych waruŃów
umowy zostały pTzez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się

naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okręślonych

zamówienia warunki
w przypadku wyboru
w projekcie umowy i

potwierdzam y j e b ez zastrzeżęń.
tt. bSwiadczamy,że wadiumwwysokości .... .. zł wnieśliśmy w formie:

Iż. Oświadczamy,
zaoferowanej

że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości . . . . . .. ... 'ń
cęny brutto co stanowi równowartość kwoty:

.... zł wniesiemy w formie:

13.

Stowarzyszenie ffi ciól Chorych
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o wartości

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1 _ zbior czę ze stawienie ko sztów zadanta-kosztorys ofertowy,

2- Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków ldziału w postępowaniu oraz o

braku podstaw do wykluczenia na formularzu jednolitego europejskiego

formularzu zamówienia (zaŁącznik nr 1 do SIWZ),

3- Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeIi nie wynika to

bezpośrednio z dokumentów rejestrowych załączonych do wniosku,
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