Budowa zakładu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Pakiet 2 – biurowiec

............................ dnia ........................
[pieczątka firmowa]

FORMULARZ OFERTOWY
I. DANE WYKONAWCY
1. Pełna nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Adres (siedziba) (kod, miejscowość, ulica):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. NIP: ............................................
REGON: .........................................
4. Telefon (z numerem kierunkowym): .....................................................................
5. Fax (z numerem kierunkowym): ...........................................................................
6. E-mail: ......................................................................................................
II. PRZEDMIOT OFERTY
Oferta dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 5 ogłoszonego przez
ELEKTROBUD Spółka Akcyjna
67-400 Wschowa; Przyczyna Dolna 39
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III. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym my niżej podpisani oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia, określonego w opisie technicznym, za kwotę:
OFERTA
CENA OFERTY BRUTTO: .............................................................................................. zł
(słownie: ......................................................................................................................... )
W TYM PODATEK VAT: ................................................................................................. zł
CENA OFERTY NETTO: .................................................................................................. zł
(słownie: ......................................................................................................................... )
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Składowe części oferty (netto):
Prace ogólno budowlane ……………………………………………………………………… zł
Instalacja uziemiająca .....................................................................................................zł
Instalacja elektryczna ......................................................................................................zł
Oświetlenie ......................................................................................................................zł
Instalacja teletechniczna i multimedialna .........................................................................zł
Sprzęt IT – UPS ..............................................................................................................zł
System ogrzewania .........................................................................................................zł
Roboty wykończeniowe ...................................................................................................zł

Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………...
Oferowany okres gwarancji oraz rękojmi: ……………………… ……….….
1.

Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

3.

Oświadczamy, że złożona oferta jest kompletna i zgodna z określonymi w zapytaniu ofertowym
wymaganiami Zamawiającego.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i uznajemy się za związanych
określonymi w nim postanowieniami.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, czyli do
01.06.2014r.

6.

Zamówienie zamierzamy
1
podwykonawców.

7.

Informujemy, iż zamierzamy powierzyć następujący zakres zamówienia podwykonawcom:

wykonać

siłami

własnego

wartość
zamówienia
(% całości)

zakres zamówienia

…

przedsiębiorstwa

/

z

udziałem
2

Podwykonawca
(nazwa oraz adres)

…….%

8.

Oświadczamy, iż ponosimy pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców
wykonujących wskazany wyżej zakres zamówienia, jak za własne działania i zaniechania.

9.

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko: ..............................................................................
Telefon/fax: ....................................................................................
E-mail: ............................................................................................

10. Osoba przewidziana do udziału w aukcji elektronicznej:
Imię i nazwisko: ..............................................................................
Telefon/fax: ....................................................................................
Telefon kom. ..................................................................................
1
2

niepotrzebne skreślić
wypełnić w przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom
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E-mail: ............................................................................................
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) kosztorys uproszczony na prace ogólnobudowlane
b) harmonogram rzeczowo finansowy

...........................................................
(podpis z pieczątką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

