Zał. Nr 1 do SIWZ
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Tel/fax: …………………………
REGON:…………………………
NIP: ……………………………..
e-mail ……………………..…….

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Do
Stołecznej Estrady
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 WARSZAWA

Niżej podpisani ......................................................................................... działając w imieniu
i na rzecz ....................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie
składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za cenę:

Przedmiot zamówienia

Okres świadczenia
usługi

A

B

konserwacja zespołu fontann
multimedialnych wraz z
niezbędna infrastrukturą
techniczną zlokalizowanych
na Skwerze I Dywizji
Pancernej w Warszawie

zimowy

od 01.01.2016 r.
do 31.03.2016 r.

Cena
Cena
Okres świadczenia
brutto za 1 m-c
brutto za świadczenie
usługi w m-cach
świadczenia usługi
usługi
C

D

4

od 01.12.2016 r.
do 31.12.2016 r.
letni

Podsumowanie

od 01.04.2016 r.
do 30.11.2016 r.

8

F=CxD

2. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia 31 grudnia 2016 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że prace objęte przedmiotem zamówienia wykonamy własnymi siłami oraz
przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:
branża (czynność): .................................................................................................................
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w
SIWZ, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości ............................................... zł
słownie złotych: ....................................................................................................................
w formie: ..............................................................................................................................
Numer i nazwa konta na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium wpłaconego w
pieniądzu: …………..............................................................................................................
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia na zasadach określonych w SIWZ
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej
brutto.
7. Oświadczamy, że załączony do SIWZ wzór umowy i zawarte w nim warunki płatności
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, jako
najkorzystniejszej, do zawarcia umowy na prace będące przedmiotem zamówienia
w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami
w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
10. Do niniejszego formularza oferty są załączone i stanowią integralną część oferty,
załączniki określone w Części III w punkcie 10 i 25.2 SIWZ
11. Oferta składa się z ............. kolejno ponumerowanych stron, łącznie z załącznikami.
Wykaz załączników:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
................................., dnia ................... r.

.............................................................................
podpis/y i pieczątka/i imienna/e uprawnionego/ych
przedstawiciela/i Wykonawcy

