Projekt wspófinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Nr postępowania konkursowego: 136.3.2015.BA

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................................
Adres Wykonawcy : ...........................................................................................................................
Numer telefonu : ....................................... Numer faxu : ................................................................
NIP:………………………. REGON ………………………… e-mail …………………………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu konkursowym Małopolskich Parków
Przemysłowych Spółka z o.o. w Krakowie składamy ofertę na wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.
kwota brutto:
…………………………zł…………gr.
słownie: ……………………………………………………………… złotych ……………… groszy
w tym:
kwota netto: …………………………….. słownie: …………………………………………...
kwota podatku VAT: …………………… słownie ……………………………………………

Ponadto:
1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 60 dni od daty podpisania
umowy.
2. Termin i warunki płatności: przelew, 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego
3. Termin gwarancji: 60 miesięcy (minimum) liczonych od daty podpisania końcowego
protokołu odbioru.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz załącznikami i akceptujemy w całości
warunki w nich zawarte.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, iż cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją
całości zamówienia.
7. Oświadczamy, że cały zakres zamówienia objęty postępowaniem konkursowym
wykonamy własnymi siłami(*) / zamierzamy powierzyć podwykonawcom (*).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w SIWZ
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie
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z niniejsza ofertą na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu konkursowym.
(*) niepotrzebne skreślić

Osobami, które mogą reprezentować firmę i składać oświadczenia woli są 1:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
1

w przypadku łącznej reprezentacji prosimy o podanie imion i nazwisk w jednej pozycji, natomiast
w przypadku samodzielnej reprezentacji w oddzielnych pozycjach.

Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:
a) …………………………………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………………………..
d) …………………………………………………………………………………………..

....................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

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

