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ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA WYKONAWCY

Do :

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. ul. Wierzbowa 136 / 97-200
Tomaszów Mazowiecki.

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami, my:
nazwa (firma) Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………
adres
………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ………………………………………………………………………………………………………………….
fax ………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………

niżej podpisani oferujemy:

„PRZEBUDOWA
OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ
PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY UL. SIKORSKIEGO, ŚW.
ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM".
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym według oferowanych cen ryczałtowych
obejmujących kompletny zakres zamówienia objętego w/w zapytaniem, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, a w szczególności:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
netto:……………………
zł słownie…………………………………………………………zł
brutto:……………………
zł słownie…………………………………………………………zł
2. Określamy okres gwarancji i bezpłatnych napraw gwarancyjnych na 6 lat,
3. Oświadczamy, że:
• zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,
• zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową i oświadczam, że jest ona wystarczająca do realizacji
przedmiotu zamówienia,
• uzyskaliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty,
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
5. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w ciągu ……. dni, licząc od ustalonej
w umowie daty rozpoczęcia prac, a jego zakończenie planujemy nie później niż do 15 września 2018r.
6. Wyrażamy zgodę na zapłatę przez Zamawiającego należności za wykonane zadanie
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:
1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto)
najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie.................................................................................................
3) dołączenia uprawnień budowlanych,
4) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy, harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
8. Zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej - kontraktowej przedmiot zamówienia na
kwotę w wysokości ubezpieczenia nie mniejszej niż równowartość ceny ofertowej brutto - zgodnie
z umową.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
„PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY
UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM".
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1)…………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………………………
6)…………………………………………………………………………………………

…………………………dnia……………2018 r.

……………………………………
/podpisy uprawnionych do składania oświadczeń woli/

„PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ DN 300 SYSTEMU KANAŁOWEGO NA SIEĆ PREIZOLOWANĄ 2*DN350/500 OD KOMORY K-1 DO KOMORY K-2 PRZY
UL. SIKORSKIEGO, ŚW. ANTONIEGO, MAZOWIECKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM".

