ZAŁĄCZNIK 1
.....................................................
nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Usług Wodnych
i Kanalizacyjnych w Siewierzu
ul. Ściegna 9
42-470 Siewierz
Nazwa zadania:
Wykonywanie przewiertów metodą przewiert sterowany horyzontalny i przecisk „kret”
na potrzeby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu w 2019 roku
Niniejsza oferta zostaje złożona przez* :
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………..……..….......
Adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………….........……………………………………………….….
NIP: ............................................................. REGON: .....................................................................
nr telefonu ................................................... nr faxu ........................................................................
adres e-mail .................................................
*w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów

O F E R T A:
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego za łączną cenę brutto:

CENA BRUTTO: ..................................................................................................zł.
Słownie: ............................................................................................................................................
Łączna cena brutto została obliczona w oparciu o szacunkowe ilości oraz zaoferowane poniżej
ceny jednostkowe brutto:
Lp.

Średnica ∅

1

2

Szcunkowa
ilość metrów
[mb]
3

Cena jednostkowa
brutto za 1 mb

Wartość brutto
iloczyn kolumn 3x4

4

5

Wykonanie przewiertów metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego
1
2
3
4
5

50
90
125
160
180

200
30
240
150
10

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

200
225
250
50
90
125
160
180
200
225
250

5
10
10
Wykonanie przewiertów metodą przecisku „kret“
500
10
100
50
10
20
10
10
ŁĄCZNA CENA BRUTTO:

2.

Oferujemy gwarancję 12 miesięcy licząc od daty podpisania każdorazowego protokołu
odbioru końcowego danego zlecenia, o którym mowa w Rozdziale I pkt 2 zapytania
ofertowego.

3.

Zamówienie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2019 r.

4.

Termin płatności za wykonane usługi będzie wynosił 30 dni, przelew.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym: 30 dni.

7.

Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, że w przypadku przyznania nam zamówienia
umowa zostanie zawarta w terminie określonym w piśmie akceptującym.

8.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om*:
....................................................................................................................................................
(należy wskazać firmę podwykonawcy/ów lub wpisać nie dotyczy)

wykonanie następujących części zamówienia:
....................................................................................................................................................
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać nie dotyczy)

....................................................................................................................................................
(należy wskazać firmę podwykonawcy/ów lub wpisać nie dotyczy)

wykonanie następujących części zamówienia:
....................................................................................................................................................
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać nie dotyczy)

...........................................dn. .....................
/miejscowość, data /

..............................................................
/podpisy osób upoważnionych, pieczęć/

