
Załącznik nr  1 do SIWZ
(formularz ofertowy)

(pieczęć firmy)

O F E R T A

Dane dotyczące wykonawcy

nazwa............................................................................................................................................

siedziba.........................................................................................................................................

nr tel./faksu...................................................................................................................................

nr NIP............................................................................................................................................

nr REGON.....................................................................................................................................

nr konta bankowego.......................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KORAB” w Ustce
ul. Grunwaldzka 10
76-270 Ustka

I. Przedmiot oferty:
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym opublikowanym na stronie internetowej
www.smkorab.pl  oraz  w  „Głosie  Pomorza”,  przestawiamy  ofertę  na  opracowanie  projektu  technicznego  wraz  z
przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi  remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wczasowej 1a w
Ustce.

Dokumentację zobowiązujemy się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej. 

II. Cena oferty

Cena ofertowa netto ........................................................ zł

+ podatek VAT …................................ zł

Cena ofertowa brutto ................................................... zł

słownie: .........................................................................................................................

termin realizacji do dnia ......................................................,  

III. Oświadczenia Oferenta

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że zawarte  w SIWZ warunki,  zostały przez  nas  zaakceptowane i  zobowiązujemy się  w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

IV          Wykaz załączników do oferty

Zał. 1
Dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do występowania w obrocie prawnym tj.  kserokopia aktualnego
odpisu  z  rejestru  przedsiębiorców  KRS lub  aktualny  wydruk  z  Centralnej  ewidencji  i  informacji   o  działalności
gospodarczej stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, w zakresie obejmującym przedmiot
zamówienia (wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesiącach).



Zał. 2
Oświadczenie o braku zaległości podatkowych, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
Zał. 3
Oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach ZUS, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,
Zał. 4
Dokumenty potwierdzające uprawnienia wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia
do  projektowania  o  specjalności  budowlanej  oraz  zaświadczenia  z  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa o
wpisaniu projektanta na listę członków (dotyczy osób, które będą zajmowały się realizacją zamówienia),
Zał. 5
Kserokopie dokumentów nadania oferentowi numerów REGON oraz NIP.
Zał. 6
Wykaz  prac projektowych o podobnym charakterze wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat.
Zał. 7
Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
Zał. 8
Inne dokumenty nie wymienione wyżej:.................................................................................................

Prosimy o zachowanie kolejności załączników wg powyższego spisu przy składaniu kompletnej oferty

 

 P o d p i s a n o:

  ............................................................................
(imię i nazwisko)

  podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Miejscowość ............................................., dnia ...........................................................


