
ZAKŁAD  GOSPODARKI  LOKALOWEJ  W ZAMOŚCIU  Sp. z  o.o.

FORMULARZ  NR 1 -  OFERTA  - zał. nr  2

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 :
....................................................................................................................................................................

1.  W odpowiedzi na Państwa zaproszenie dotyczące wykonania robót objętych zaproszeniem, znak
sprawy: 40/PO/WM/usługi/2014 - na wykonanie usługi w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy
ul.  Polnej  10  w  Zamościu,  w  zakresie:  "Dostawa  i  montaż  dwuczujnikowych  podzielników  kosztów
centralnego  ogrzewania  z  odczytem  radiowym,  z  demontażem  istniejących  podzielników,  wraz
ze świadczeniem usługi rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i usługami serwisowymi- oferujemy
wykonanie zamówienia,  za cenę ryczałtową:

Wariant I - cena jednostkowa usługi rozliczeniowej z uwzględnieniem 5-letniego okresu  umownego
-   cena jednostkowa brutto ......................................zł/szt.

          słownie zł.: .................................................................................................................
      w tym : 
     - cena jednostkowa brutto przypadająca na usługę związaną z  dostawą i montażem podzielnika ..........zł/szt.

Wariant II - cena jednostkowa usługi rozliczeniowej z uwzględnieniem 10-letniego okresu  umownego.
-   cena jednostkowa brutto ......................................zł/szt.
     słownie zł.: .................................................................................................................

       w tym : 
     - cena jednostkowa brutto przypadająca na usługę związaną z  dostawą i montażem podzielnika ..........zł/szt.

oraz :
     -  cena  jednostkowa brutto  za  wykonanie  usługi  w zakresie  :  demontaż  i  utylizacja  jednego

podzielnika istniejącego ........................................ zł/szt.

2. Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował*,  na czas realizacji zamówienia, kierownikiem robót
w  osobie  ........................................................................................,  który  spełnia  wymagania
zamawiającego określone w p. 1. pp. 3 zaproszenia. 

3.  Oświadczam,  że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie  informacje  i  wyjaśnienia  jakie  mogły
mieć wpływ na przygotowanie niniejszej oferty i nie wnoszę uwag.
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4. Oświadczam, że akceptuję zawarty w zaproszeniu wzór umowy. Zobowiązuję się,  w przypadku

wyboru mojej/naszej* oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy,
w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.  Zgodnie z p. 6 zaproszenia,  załącznikami do niniejszej oferty są :
 
1) .............................................................................................................................................................
 
2) ..............................................................................................................................................................

3) ..............................................................................................................................................................

4) ...............................................................................................................................................................

5) ...............................................................................................................................................................

 ____________________,  dn.  ____________                        ___________________________                
(podpis i pieczęć  Oferenta) 
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