
Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
złożona w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania zasilania i oświetlenia 
pomieszczeń korytarzy piwnicznych w 18 budynkach wielorodzinnych  

objętych likwidacją niskiej emisji  w Czerwionce-Leszczynach

1. DANE WYKONAWCY:

……………………….............................................................................................................................……...

……………..……………..………………………………………….……….……...........................................

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. ..  

…………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:..........................................................

Uwaga: W przypadku podpisania Oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć Oryginał Pełnomocnictwa.

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

e-mail…………....................................................................………….…

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonawca  oferuje  realizację  zadania  polegającego  wykonaniu  zasilania  i  oświetlenia  pomieszczeń
korytarzy piwnicznych w 18 budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce-
Leszczynach zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach pod następującymi adresami:

1) ul. Kombatantów 1, 

2) ul. Kombatantów 2, 

3) ul. Kombatantów 3, 

4) ul. Kombatantów 4, 

5) ul. Kombatantów 5, 

6) ul. Kombatantów 6, 

7) ul. Kombatantów 7, 

8) ul. Kombatantów 9,

9) ul. Mickiewicza 1,

10)  ul. Mickiewicza 5,

11)  ul. Mickiewicza 7, 

12) ul. Mickiewicza 9,

13)  ul. Mickiewicza 11,

14)  ul. Mickiewicza 4,



15)  ul. Mickiewicza 6,

16)  ul. Mickiewicza 8,

17)  ul. Mickiewicza 10,

18) ul. Szkolna 1.

3. CENA OFERTOWA:

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową brutto: ........PLN

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

4. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

Wykonawca oświadcza, iż:
1) przed dokonaniem wyceny przedmiotu zamówienia przeprowadził przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego wizję lokalną podczas której  ustalono pełny zakres robót podlegających wycenie;
2) zaoferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, ma charakter ryczałtowy oraz
uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
3) jest świadomy, iż na Wykonawcy  spoczywa ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także kosztów oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na te koszty, a nieuwzględnienie w ofercie wszystkich robót i
innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia stanowi element ryzyka
Wykonawcy i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego
4) zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od  dnia 10.11.2021r. do dnia 17.12.2021r.
5) jest związany niniejszą ofertą przez okres  30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;
6) akceptuje zasady rozliczeń za zrealizowanie zamówienia, które będzie następowało w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
7) w przypadku wyboru oferty Wykonawcy – zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
8) zobowiązuje się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenia jej wykonania
w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.

5. ZAŁĄCZNIKI:

Integralną część Oferty stanowią następujące dokumenty:
1) …..................................................................................
2) ......................................................................................
3) …..................................................................................

.......................................................                                               ...............................................................
                  pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 


