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Załącznik nr 1

Nr sprawy: ZP 01/PN/2016           				         		

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa wykonawcy 	
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Siedziba wykonawcy
 ............................................................................................
NIP/PESEL............................................................REGON..........................................................
Numer telefonu ………………………………………………..
Numer faksu ...............................................................................
e-mail: ____________@______________________


                                                                       		.............................................
                                                                                                                 (miejscowość i data)

								Ośrodek Sportu i Rekreacji w 								Suwałkach
								ul. Wojska Polskiego 2
								16-400 Suwałki

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. Remont holu (korytarzy)  w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1.	Cena ofertowa  netto  ........................................................................... zł
      Plus należny podatek VAT (………%)……………………………….zł 

     	Wartość brutto oferty: ………………………………..…………… zł

   	Słownie złotych: ……………………………………………….…………..

2.	Udzielam ….… letniej   gwarancji i rękojmi na wykonane roboty składające się na przedmiot zamówienia (co najmniej 12 m-cy).

3.	Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2016 r.

4.	Wyrażam zgodę  na opłacenie faktury w terminie do 21 dni od daty zatwierdzenia faktury przez Zamawiającego.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

6.	Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (30 dni).

7.	Oświadczam, ze akceptuję istotne postanowienia umowy wskazane w załączniku do SIWZ i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8.	Oświadczamy, że wszystkie strony oferty, w tym załączniki zostały parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania nas w postępowaniu na podstawie reprezentacji ustawowej lub udzielonego pełnomocnictwa.

9.	Jako wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączamy dane naszego Pełnomocnika 
	- nazwa (firma) ..................................................................
	- fax .......................................................................
	- adres ..................................................................................
10.	Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

	……………………………….. tel. kontaktowy, faks/e-mail: ………………………… 
	……………………………….. tel. kontaktowy, faks/e-mail: ………………………… 

11.	Oświadczam, że część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom: …………………………………………………………………..

12.	Oferta została złożona na ……... stronach.

13.	Do oferty  dołączono:
      ……………………………………..
      ……………………………………..
      ……………………………………..


                                                                            …. ……......................................................
                                                                                                  imię i nazwisko
                                                                                           oraz podpis osoby (osób)
                                                                        uprawnionych do reprezentowania wykonawcy




