Załącznik Nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
a) nazwa (firma)

……………..……………………………………..

b) adres (siedziba)

………………..…………………………………..

c) REGON:

………………..…………………………………..

d) NIP:

………………..…………………………………..

e) Telefon:

………………..…………………………………..

f)

………………..…………………………………..

Faks:

g) Adres e-mail:

………………….………………….……………..

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę kationowej
emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 278 ton oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
…………………………………….. złotych
słownie: ……………………………………………………………………………………………………….
w tym:
podatek VAT….%:

…………………………… zł,

cena netto:

…………………………… zł,

Cena brutto za 1 tonę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej
C69B3 PU: ………………………………………... zł
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń i zobowiązujemy się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oferowany przez nas asortyment spełnia wymagania Zamawiającego określone w pkt. 5 SIWZ.
3. Wyrażamy zgodę na realizację faktur VAT w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia do
Zamawiającego.
4. Zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowi ązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie rozpoczęcia
dostaw emulsji określa się na 15.04.2013 r., a zakończenie dostaw na 30 września 2013r.
7a. Wszystkie prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*)

7b. Następujące czynności zamierzamy zlecić podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………*)
za których działania odpowiadamy jak za własne.
8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

(np.

spólki

cywilnej,

konsorcjum)

dla

potrzeb

niniejszego

zamówienia

jest

następujący……………………………………………………………………………………………………….
9. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………

Razem załączników ……… ( słownie: …………………………………………………..)
10. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

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

…….........................................................................
(podpis osoby (osób) uprawionej (ych) do składania woli
w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

*) niepotrzebne skreślić

