Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. „Pierwsze wyposażenie budynku po byłym dworcu autobusowym
w Tuliszkowie”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Wartość zamówienia:

Netto:
VAT
(…..%):
Brutto:

(słownie:…………………………………………....…
……………………………………………………….
.......................................... [zł] ………………………………………………………)
(słownie:………………....……………………………
………………………………………………………..
........................................... [zł] ……………………………………………………….)
(słownie:………………....……………………………
……………………………………………………..…
........................................... [zł] ……………………………………………………...)

w tym:
Zadanie:

Wartość netto:

VAT:

Wartość brutto:

pierwsze wyposażenie budynku po byłym
a) dworcu autobusowym w Tuliszkowie z
przeznaczeniem na bibliotekę;
pierwsze wyposażenie budynku po byłym
b) dworcu autobusowym w Tuliszkowie –
część biurowa (przeznaczona na MGOPS).
Razem:

1. Oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ.
2) Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres:

Okres udzielonej gwarancji

3)
4)

……………………………….. miesięcy
(min. 24 miesięcy, maks. 48 miesięcy)

akceptujemy warunki płatności;
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
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uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
6) akceptujemy wzór umowy oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia podany
przez Zamawiającego,
7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
8) Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać:
1) sami. *
2) zamierzamy zlecić podwykonawcom*
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia
poniższe:
5)

Wskazanie części zamówienia, które zamierzamy
zlecić podwykonawcy

Nazwa i adres firmy
podwykonawczej

9) Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić):
□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 10 osób i roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),
□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 50 osób i roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),
□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
euro).
Nazwa i adres WYKONAWCY:
......................................................................................................................................................
...............................................................
NIP .......................................................
REGON ................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy:
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
..................................................................
numer telefonu:
...........
Numer faksu:
...........
e-mail
...........
W załączeniu do oferty przedkładam Kosztorys Ofertowy.

............................, dn. _ _ . _ _ . 2020 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/
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