
 
Załącznik nr 1

                                                                       Formularz oferty

OFERTA
 
.............................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

województwo: ...................................
powiat: ..............................................
REGON: ...........................................
NIP: ..................................................
Nr telefonu: (0-    )..............................
Nr fax: (0-    ).....................................
e-mail: .............................................

.Gmina Oleśnica 
56- 400 Oleśnica

          ul. 11 Listopada 24  

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.  
Przebudowa barier drogowych przy przepustach na terenie Gminy Oleśnica

               
             (nr sprawy: BI.7031.3.22.2017)

1. Oferujemy:
1. wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za następującą wartość ryczałtową: 
- wartość netto ....................................... zł
- podatek VAT ........ %                                          ....................................... zł
- wartość brutto ....................................... zł
- słownie: .......................................................................... złotych brutto.
w tym:
1) Poniatowcie 2 odcinki  - _________________zł brutto
2) Sokołowice (Gęsia Górka) 1 odcinek - _______________zł brutto
3) Sokołowice 7 odcinków- ________________zł brutto
4) Cieśle 3 odcinki - __________________zł brutto
5) Smolna 1 odcinek - __________________zł brutto
6) Zimnica 4 odcinki - __________________zł brutto
7) Ligota Mała 6 odcinków - __________________zł brutto
8) Leśniczówka 1 odcinek - __________________zł brutto
2. Gwarantujemy stałość w/w cen w okresie trwania umowy. 
Cena obejmuje:

- przypisane prawem podatki
- wszelkie opłaty
- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3. Deklarujemy termin wykonania robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy w terminie do:  30.08.2017r.  

4. Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 2).

5. Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę roboty i usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego
6. Gwarantujemy, że wykonane roboty oraz dostarczone przez nas materiały nie mają wad  materiałowych
lub  wynikających  z błędów  technologicznych  i zapewniają  bezpieczne  i  bezawaryjne  użytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy.

1) Na dostarczone  i wbudowane  materiały, a także wykonane roboty udzielamy 36-miesięcznej gwarancji
     licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
2) W okresie gwarancji usuniemy wady lub wymienimy wadliwą rzecz na wolną od wad – wg wyboru 
    Zamawiającego – na własny koszt, w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od
    Zamawiającego.
3)  Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w terminie 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je
     we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy

 ...................................................................................



                   ( nazwa  wykonawcy)

7. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku
wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą w okresie 20 dni od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

11. Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń  z zamawiającym jest:

.................................................................., tel. .................................................

12. Integralną częścią oferty są:
1)wszystkie załączniki do oferty wymagane w jako niezbędne
2)wzór umowy
3)............................................................................................

13. Uwagi:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

.......................................                                                                 .......................................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć )

  

 

                      


