……………………….

Załącznik nr 1 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA
Data sporządzenia
oferty
Dane o Wykonawcy
/nazwa (firma) albo
imię
i nazwisko, siedziba
albo miejsce
zamieszkania i adres
Wykonawcy/
Telefon, fax
NIP
REGON

Określenie
przedmiotu oferty
zgodnie z
przedmiotem
zamówienia
określonym w pkt.
III SIWZ

„Nadzór inwestorski dla zadań pn. „1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Przedszkola w Kiełczygłowie – przebudowa piwnic Przedszkola w
Kiełczygłowie na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; 2. Pompy ciepła
dla ogrzewania budynku Przedszkola w Kiełczygłowie; 3. Rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie; 4. Pompy ciepła dla ogrzewania
budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie." współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013

1/ cyfrowo: ………………………………………………………………
Cena oferty brutto

2/ słownie: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

1/ cyfrowo: ………………………………………………………………
Cena oferty netto

2/ słownie: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
1/ stawka ……………..%

Podatek VAT

2/ kwota (cyfrowo): ………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

Termin Wykonania
zamówienia, zgodny
z pkt. IV SIWZ

do 31 grudnia 2013r.

Termin Związania
ofertą, zgodnie z pkt.
IX 1 SIWZ

30 dni

Warunki płatności
określone w §5
wzoru umowy
stanowiącego
załącznik nr 8 do
SIWZ

1/ sposób płatności: przelewem na konto bankowe
Wykonawcy podane na fakturze.
2/ termin zapłaty:
- faktury częściowe - w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury
Zamawiającemu,
- faktura końcowa - w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury
Zamawiającemu; podstawą do zapłaty faktury końcowej będzie protokół
końcowy wykonania zadania, dla którego prowadzony był nadzór, podpisany
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz decyzja pozwolenia na
jego użytkowanie.
Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia
Podwykonawcom?

Podwykonawcy

1/ TAK*
Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
Podwykonawcom:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2/ NIE*
*niepotrzebne skreślić

Wykaz wszystkich załączników do oferty:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zastrzeżenie:
załączniki nr ..................................................... nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

…………………………………………………
Podpis Wykonawcy

