Załącznik nr 2
do REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO
prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego na
przebudowę I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach –
Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

.........................................
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. " „Przebudowa I
piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach – Integracyjny Ośrodek
Kultury w związku ze zmianą użytkowania”, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach
MY NIŻEJ PODPISANI
................................................................................................
..............................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
..............................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firmy) i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1)SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Regulaminie przetargu.
2)OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Regulaminem przetargu uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3)OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: .......................

zł słownie: ...........................................................zł

podatek VAT .................% .........................................zł
brutto:.......................... zł słownie:....................................................... zł
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
4)OŚWIADCZAMY, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na
zrealizowany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia.
5) OFERUJEMY wykonanie zamówienia od ………………… Do ……………………. .
- skrócenie terminu realizacji zamówienia o ……. dni ( nie więcej niż 30 dni).
6)AKCEPTUJEMY projekt umowy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejsce i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7) AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.
8) ZASTRZEGAMY, że tajemnicę przedsiębiorstwa będą stanowić następujące dokumenty:
.................................................................................................
9)UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Regulaminie
przetargu, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
10)OŚWIADCZAMY,
podwykonawcom*.

że

zamówienie

wykonamy

sami*/

część

zamówienia

zlecimy

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
*Niepotrzebne skreślić
Firma (nazwa) Podwykonawcy

Zakres prac wykonywanych przez
Podwykonawcę

11)DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5
% ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego
informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej (przed podpisaniem
umowy).
12) UWAŻAMY SIĘ za związanych z ofertą przez czas wskazany w Regulaminie przetargu.
Na podstawie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości (3 % od ceny brutto złożonej
oferty)tj.: …………………….., w formie …………………………………………………… Wadium
prosimy zwrócić przelewem na nasze konto ………………………………………………………………
(wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy składają wadium w formie pieniądza)
13)OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w
załączniku do Regulaminu przetargu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty.
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach w regulaminie przetargu w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14)OŚWIADCZAMY, że należymy/nie należymy* do sektora małych i średnich
przedsiębiorstw i zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, poz. 1807 z późniejszymi zmianami) zaliczamy się do
mikroprzedsiębiorców*/małych przedsiębiorców*/ średnich przedsiębiorców" (*skreślić
niewłaściwe)
15) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres: ...............................................................................
Nr faks ............................. nr tel. ............................. e-mail ..............................
OFERTĘ niniejszą składamy na .........................stronach.
.............................. dnia ............r.
..............................................................
Podpis Wykonawcy/Wykonawców
W załączeniu: Kosztorys ofertowy

