Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
______________________
Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykonanie prac remontowych w wybranych budynkach Urzędu Miasta Leszna”.

I. DANE WYKONAWCY
1. Nazwa ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2.

Adres ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3. Osoby reprezentujące:
a) ............................................................................
b) ...........................................................................

stanowisko ..................................................
stanowisko ..................................................

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Zamawiającym:
........................................................................................................................................
5. Konto bankowe Wykonawcy: …………………………………………………………
6. Numer identyfikacji podatkowej NIP .......................................... …………………….
7. Tel.: ……………………………………….Tel. kom.:…………………………………
8. Faks: ………………….................................E-mail:…………………………………....

II. OFERTA
1. Niniejszym składam ofertę na wykonanie następującej części zamówienia:
CZĘŚĆ I (jeśli dotyczy)
Lp.

Roboty składające się na Część I zamówienia

1. Roboty malarskie w budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15

2. Roboty malarskie na II piętrze w budynku przy ul. Wałowej 5

3.

Remont okładziny ekranów w budynku przy ul. Kazimierza Karasia
15

RAZEM

Cena brutto
(zł)

Cena ofertowa na wykonanie części I zamówienia (łącznie kwota brutto):
………………………………………………zł brutto
słownie: …………………………………………………………………………………………
Zamówienie zobowiązuję się wykonać w terminie: od dnia przekazania terenu robót do 31 sierpnia
2013 roku.
CZĘŚĆ II (jeśli dotyczy)
Lp.

Roboty składające się na Część II zamówienia

Cena brutto
(zł)

1.

Montaż płotków przeciwśniegowych w budynku przy Al. Jana Pawła
II nr 21

2. Podwyższenie kominów ponad dachem łącznika w budynku przy
Al. Jana Pawła II nr 21

RAZEM

Cena ofertowa na wykonanie części II zamówienia (łącznie kwota brutto):
………………………………………………zł brutto
słownie: …………………………………………………………………………………………
Zamówienie zobowiązuję się wykonać w terminie: od dnia przekazania terenu robót do 31 sierpnia
2013 roku.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz
Wzorem umowy i że akceptuję je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego
w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty zawrzeć umowę.
4. Oświadczam, że posiadam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mi
warunki prowadzenia robót.
5. Oświadczam, że zobowiązuję się do udzielenia 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane
roboty i wbudowane materiały.

Podpis:
......................................................................................
(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do składania
oświadczeń woli)

……….…………………….…, dnia ……………….. 2013 r.

