Formularz ofertowy
na wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej, placu manewrowego i miejsc
postojowych między budynkami mieszkalnymi położonymi przy
Al. Jana Pawła II 1 i 3 w Stalowej Woli
Administracja Osiedla nr 2
WARIANT II
Nazwa i adres wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu: …………………………………….

adres e-mail: ……………………………………………......

1. Wartość wykonania remontu nawierzchni

wynosi :

•

…………………………..………………. zł netto (słownie: …………….……………………………..)

•

…………………………………………… zł brutto (słownie :……………………………………….....)

2. Udzielam gwarancji na wykonane roboty…………………………………………………………………..
3. Zobowiązuję się do wykonania robót objętych ofertą od dnia ……………………………………
do dnia ……………………..………….
4. Oświadczamy, że:
1/ Zapoznałem się z zakresem robót związanych z wykonaniem remontu nawierzchni i nie wnoszę
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
2/ Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
3/ Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4/ Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają aktualne atesty i karty
charakterystyki substancji chemicznych, szkodliwych lub niebezpiecznych.
5/ Uważam się za związanym niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
6/ Przedmiot zamówienia będzie wykonany przez firmę, której jestem właścicielem i na warunkach
wynikających zawartej umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Stalowej Woli.
7/ Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach …………………. (liczba stron).
5. W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia
aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną,
administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek
zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót,
o których mowa w niniejszym zaproszeniu.
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6. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
a) dokument potwierdzający prowadzoną działalność (KRS lub wpis do ewidencji działalności
gospodarczej),
b) Nr NIP,
c) Nr REGON,
d) referencje ze szczególnym uwzględnieniem robót i dostaw jak w przedmiocie zamówienia:
e) ………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………….....................
(własnoręczny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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