
[Wpisz tutaj]  

 

Pieczęć wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
1. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na: 
" Wykonanie w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” urządzeń transportu bliskiego (platformy pionowej 
zewnętrznej  i pochylni zewnętrznej) dla obsługi osób w tym osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózku inwalidzkim w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej  
„JARY” przy ul. Pięciolinii 10 klatka I w Warszawie. 

 
2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax, adres e-mail: 
...................................................................................................................................................... 

3. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia (podana cyfrowo i słownie): 

— Projekt budowlany kompletny z obowiązującymi wymaganiami  
uzgodniony i przyjęty bez uwag w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę,   
                                                                                             kwota netto ................. PLN  

(słownie:.............................................................) 
— Pochylnia zewnętrzna kompletna z dostawą,                      kwota netto..................PLN  
      (słownie:...........................................................  ) 
— Platforma pionowa kompletna z dostawą,                            kwota netto..................PLN  
      (słownie:...........................................................  ) 
— Roboty budowlane i instalacyjne (montaż i zgłoszenie gotowości do odbioru), 
                                                                                               kwota netto....................PLN  
      (słownie:...........................................................  ) 
— Odbiory końcowe dopuszczenie i przekazanie do użytkowania, kwota netto..............PLN  
      (słownie:...........................................................  ) 
 

4. Terminy realizacji : 

- projekt budowlany                                                ...................tyg. od zawarcia umowy 

- dostawa urządzeń platforma i pochylnia              ...................tyg. od prawom. pozwolenia na budowę 

- instalacja urządzeń                                              ....................tyg. od  prawom. pozwolenia na budowę 

- odbiory i przekazanie do użytkowania                 ....................tyg. od prawom. pozwolenia na budowę 

5. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach):   .......  lat  

6. Warunki płatności: 30 dni od daty przyjęcia faktury.  

7. Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych: 
R = .............. zł./r-g 
Ko =...........% ( R + S ) 
Kz = ........... % (M) 
Z = ............. % ( R + S + Ko) 
8. Niniejszym oświadczam, że: 

— dokonałem wizji lokalnej placu budowy oraz zapoznałem się z PFU  i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

— przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

9. Oświadczam że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego 
terminu składania ofert. Przyjmuję również do wiadomości, że nie będzie mi przysługiwał zwrot 
kosztów opracowania oferty i udziału w tym przetargu.    

 

 .............................. dnia ..........................   .........................................................................  
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 


