
                           Załącznik Nr 1 
                                 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Termo-modernizacja  budynku  Domu  Dziennego  Pobytu  MOPS  w
Bartoszycach.

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony  

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
    
    Nazwa ................................................................................................

    Siedziba ............................................................................................. 
     
    nr telefonu/faks .................................................................................. 

    nr NIP ................................................................................................

    nr REGON .........................................................................................

2. Dane dotyczące Zamawiającego:   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. PienięŜnego 10A
11-200 Bartoszyce

3. Zobowiązania Wykonawcy

1.Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia publicznego (szczegółowy
   zakres wg załączonego kosztorysu ofertowego) zgodnie ze sztuką
   budowlaną i warunkami technicznymi oraz przy uŜyciu materiałów, które
   posiadają waŜne atesty jakościowe, gwarancje i certyfikaty  uznane przez
   polskie prawo za cenę:

Cena  kosztorysowa  za  wykonanie  pełnego  zakresu  prac  objętych
przetargiem wynosi …………………… (netto) + ………………. (VAT) = …
……………….. zł brutto /słownie złotych …………………………….………
………………. (brutto).



2.Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 2 miesięcy od dnia
   podpisania umowy.

4. Oświadczenia Wykonawcy

 1. Oświadczam, Ŝe Ŝądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty
    związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia;

2.Na roboty będące przedmiotem zamówienia publicznego udzielę  gwarancji
   na okres 3  lat

3.WyraŜam zgodę na termin płatności 30 dni.

4.UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
   terminu do składania ofert tj. do dnia 15.09.2007r.

5.Zamówienie będę wykonywał siłami własnymi* /  Zamierzam zlecić część
   zamówienia podwykonawcom ( naleŜy zamieścić informacje o 
   podwykonawcy, nr konta podwykonawcy i wykaz zlecanych prac )* 

6.Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków
   zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeŜeń oraz uzyskałem niezbędne
   informacje do przygotowania oferty.

7.Oświadczam, Ŝe projekt umowy będący załącznikiem do specyfikacji,
   akceptuję w całości* / nie akceptuję w części*:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
i zobowiązuję się:

-do zawarcia umowy* 

-do zawarcia umowy po wprowadzeniu zaakceptowanych przez 
 Zamawiającego korekt*, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.Oświadczam, Ŝe wszystkie strony  oferty wraz ze wszystkimi załącznikami 
   są parafowane, ponumerowane i cała oferta składa się z ………… stron.
   

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki wymagane specyfikacją do oferty:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..



4. …………………………………..
5. …………………………………..
6. …………………………………..

(wymienić załączniki wymagane w specyfikacji)

Podpisano:
……………………………
          (upowaŜniony przedstawiciel)

Adres ……………………
Dnia  ……………………


