Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Lesznie

Załącznik nr 1
Znak postępowania: SMP-2/2021

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy
Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................
.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................
.................................................................................................................................
NIP: ……………………….
Kontakt:
Adres do korespondencji:........................................................................................
.................................................................................................................................
tel.: ……….…………… e-mail: …………………… fax.: ………..................
1. Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym wykonanie sanitarnej wycinki drzew
– trzebież późna przy ul. Tadeusza Rejtana działki nr 12/126, 12/50, 18/11, 14/15 –
POSTĘPOWANIE SMP-2/2021.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości
brutto ………………………… zł. (słownie: ....................................................
....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł.
(słownie: …………………………………………………………………..)
Do kalkulacji własnej wyceny robót przyjęto następujące składniki cenotwórcze:
o Stawka roboczogodziny ……….zł,
o Koszty pośrednie Kp ……………..
o Koszty zakupu materiałów Kz…………
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o Zysk …………………………………
W przypadku konieczności wykonania robót uzupełniających kosztorys ofertowy będzie sporządzony
o w/w składniki.
4.

Akceptuję 30-dniowy termin płatności zgodnie z § 5 Umowy.

5.

Deklaruję wykonanie przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż do …………………….

6.

Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

7.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę
do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków
zawartych w SIWZ.

8.

Oświadczam,
że
akceptuję
wzór
umowy.
Jednocześnie
zobowiązuję
się
w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.

Oświadczam, że przedmiot umowy wykonam siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców /
przy udziale podwykonawców*

10. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na …………. kolejno ponumerowanych stronach.
11.
1)
2)
3)

Do niniejszej oferty załączam:
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.
............................., dnia ...............................
...............................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić
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