
FORMULARZ OFERTY
na  

UTRZYMANIU CZYSTOŚCI KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IGLOOPOL W DĘBICY

1. ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Mieszkaniowa IGLOOPOL
39-200 Dębica, ul. Brzegowa 23
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y)

Wykonawcy(ów)

2.   OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

3.   Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej zmian,
3) cena  mojej  (naszej)   oferty   na wykonanie zadania od 1 mieszkania  :  

 wynosi netto (bez VAT)
.............................................

[PLN]      

 plus należny podatek VAT w wysokości      
…........

% tj.
.............................................

[PLN]

 Cena brutto z VAT ............................................[PLN]

 słownie: ………………………………………………………………………………………………................. [PLN]

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5) akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury
6) wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości …………..zł zostało [złożone w formie
……………………….…………………………………] / [przelane na konto zamawiającego]1

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

       

8) Oświadczam(y), że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej.
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 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
L.p. Nazwa Adres

    
 POUCZENIE
 Stosownie do art. 4  pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji  i  konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich  przedsiębiorców, którzy
są   kontrolowani w   sposób   bezpośredni   lub   pośredni  przez  jednego  przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.  

9)   składam(y)   niniejszą   ofertę   [we  własnym  imieniu]   /   [jako  Wykonawcy   wspólnie
ubiegający  się  o udzielenie zamówienia]2

10)  nie  uczestniczę(ymy)  jako  Wykonawca  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej
w  celu  udzielenie niniejszego zamówienia,
11)  [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  /  wskazane poniżej
informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3:

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

od do

a)
b)

12)   Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
13)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom]4:

l.p. Nazwa części zamówienia

a)
b)

4. Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)

Miejscowość
i data

1)
2)
3)

2


