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Przetarg nieograniczony  PN-9/r.b./2007 

                                                                              miejscowość, data ...................................................................  
 
              Zakład Gospodarki Lokalowej  

         w Zamościu Sp. z o.o. 
         ul. Peowiaków 8 
         22-400  Zamość 

 
O F E R T A  -  FORMULARZ  Nr 1    

Dane wykonawcy : 
Nazwa :                     ........................................................................ ............................................................................. 
 
Siedziba :                 ......................................................................... .............................................................................. 
 
Adres poczty elektronicznej       ....................................................................................................................................  
Numer telefonu          ............................................ Numer faksu ................... ................................................................ 
Numer REGON         ............................................ Numer NIP .....................................................................................  
. 
Nazwa banku i numer rachunku ........................................................ ............................................................................  
.................................................................................................... ................................................................................... 
Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zamówienia : 
 
.................................................................................................... ................................................................................. 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót objętych zaproszeniem, znak sprawy: 
PN-9/r.b./2007 oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia  w siwz - za cenę 
kosztorysową : 
-     cena netto ........................................zł. 
      słownie zł.: ....................................................................................... .................................................................... 
- podatek VAT 22% 
- cena brutto ......................................zł. 
       słownie zł.: ....................................................................................... ......................................................................... 
- zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym  zał. .nr ..............  
 

Wadium w wymaganej kwocie zostało wniesione w dniu ............................................. w formie 
.................................................................................................... ..........................................................................................
......... 
 

Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany                              
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia obowiązującego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy   w kwocie 5% wartości zamówienia brutto  

Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje i wyjaśnienia jakie mogły mieć wpływ na 
przygotowanie niniejszej oferty i nie wnosimy uwag oraz zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych            
w SIWZ  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
Zgodnie ze SIWZ rozdz. IV.  załącznikami do niniejszej oferty są (załączniki winny być ponumerowane): 
 
1) ................................................................................................. ............................................................. 
2) .................................................................................. ............................................................................  
3) ................................................................................................. ............................................................ 
4) ................................................................................................................... .......................................... 
5) ................................................................................................. ............................................................ 
6).................................................................................................. ........................................................... 
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 Pieczęcie i podpisy Oferenta 


