Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426
426 Dębowiec
NIP: 548-23--76-202
Załącznik nr 1

..............................................
(nazwa wykonawcy)

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

...................................
/ miejscowość, data /

..............................................
(siedziba wykonawcy, Tel, e-mail)

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zaproszenia do złożenia
zło
oferty w sprawie udzielenie zamówienia na:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI
DOKUMENTACJ ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
GOWEJ NA UL. PIASKOWEJ W
ŁĄCZCE”
Oferujemy wykonać następują
pujące elementy robót za cenę netto:
a). Dokumentacja projektowa za cenę......................................................
cen ...................................................... zł netto,
[ słownie .........................................................................................................................zł].
...................................................................................................................
B). Wykonanie robót za cenę...................................................... zł netto,
[ słownie .........................................................................................................................zł].
...................................................................................................................
Do powyższych
szych stawek zostanie doliczony p
podatek VAT ……..…
… % w wysokości
wysoko
tj.
………………………… zł
[ słownie: ............................................................................................................................
..................................................................................................................
zł ]
Łączne wartość robót brutto:
brutto: ...............................................................................................
............................................................................
zł,
[słownie: ............................................................................................................................
...................................................................................................................
zł ]
1. Niniejsze zamówienie zobowiązujemy
zujemy się
si wykonać w terminie …….. tygodni od dnia podpisania umowy
um
(zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w rozdziale IV zaproszenia do złożenia oferty).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy
my się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
zastrze
zdobyliśmy
my wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy
śmy się
si z projektem umowy dołączonej do zaproszenia do złożenia
zło
oferty
i akceptujemy jej warunki,, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy
zobowi
się
ę do zawarcia umowy na
określonych
lonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wy
wyznaczonym przez zamawiającego
ącego.
4. Oświadczamy, że uważamy się
ę za związanych
zwi
niniejszą ofertą na okres 30 dni.
5. Na wykonane roboty udzielamy 24 miesięcy gwarancji i rękojmi

..........................................................
/ podpis i pieczątka upoważnionego
żnionego przedstawiciela oferenta/

Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426
426 Dębowiec
NIP: 548-23--76-202
* niewłaściwe skreślić

Załącznikami
cznikami do niniejszej oferty ssą:

1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
5. ............................................................
6. ............................................................
7. ............................................................
................................................
8. ............................................................
9. ............................................................
10. ...........................................................
11. ...........................................................
..................................
12. ...........................................................
13. ...........................................................
14. ...........................................................

Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426
426 Dębowiec
NIP: 548-23--76-202

Załącznik nr 2
..…………………………………
…………………………………
(Nazwa i adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
o osobie,
ie, która będzie
bę
pełnić funkcję projektanta i kierownika budowy

Przystępującc do udziału w postę
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
„WYKONANIE DOKUMENTACJI
DOKUMENTACJ ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA
A UL. PIASKOWEJ W
ŁĄCZCE”
oświadczam, że osoby:
 Pan/Pani …………………………..…………….……., która będzie
b dzie pełnić funkcję
funkcj projektanta,
spełnia wszystkie wymagania umożliwiające
umo
ce pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty
…………………………..……
która będzie
dzie pełnić funkcję kierownika
 Pan/Pani …………………………..…………….…….,
budowy, spełnia wszystkie wymagania
w
umożliwiające
ce

pełnienie samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia
zło
oferty.

Podpisano :

………………………………………….
(data i miejscowość)
ść)

……………………………...........
(upoważniony
niony przedstawiciel)

Gmina Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426
426 Dębowiec
NIP: 548-23--76-202

Załącznik nr 3

..…………………………………
…………………………………
(Nazwa i adres oferenta)

OŚWIADCZENIE
WIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ
Dysponujemy środkami
rodkami finansowymi na realizację
realizacj robót objętych
tych zamówieniem pn.
„WYKONANIE DOKUMENTACJII ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
GOWEJ NA UL. PIASKOWEJ W
ŁĄCZCE”, bez uwzględnienia
dnienia zobowiązań
zobowi
z tytułu innych zamówień.

Podpisano :

………………………………………….
(data i miejscowość)
ść)

……………………………...........
(upoważniony
niony przedstawiciel)
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