Załącznik Nr 1 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy / *Pełnomocnika)

FORMULARZ OFERTY
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy/Wykonawców*
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP ............................................................ REGON ................................................................................
Wykonawcy /*Pełnomocnika

Wykonawcy / *Pełnomocnika

Tel. ............................................ Fax. .................................., e-mail:……………………………………
Wykonawcy/*Pełnomocnika

Wykonawcy / *Pełnomocnika

składając ofertę na rzecz Ośrodka sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Remont łazienek i szatni przy basenie w budynku OSiR Dzielnicy Śródmieście
Warszawa ul. Polna 7a
1. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia sprecyzowanym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami za cenę:
w wysokości: netto
………………………..…………………………………... zł
plus należny podatek VAT …………………………………………………………….. zł
co daje brutto:
………………………………… ……………………….……zł
(słownie: ...................................................................................................................)

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ.
3. Udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres …………, licząc od dnia odbioru
ostatecznego przedmiotu zamówienia. Niezależnie od udzielonej gwarancji jesteśmy odpowiedzialni z
tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat, licząc od dnia odbioru ostatecznego,
na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Przyjmujemy warunki płatności na warunkach określonych we wzorze umowy.
6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
7. Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej za realizację
przedmiotu zamówienia podanej w pkt. 1 , wniesiemy najpóźniej w dacie zawarcia umowy.
9. Oświadczamy, że powierzamy*/nie powierzamy* podwykonawcom następującej części (zakresu)
oferowanego zamówienia (określić część zamówienia oraz wskazać nazwę i adres podwykonawcy):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
10. Załącznikami do niniejszej oferty są**:
1

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
**dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

........................................... dnia .........................................
...............................................................................
..
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika )

2

