Załącznik Nr.1 do specyfikacji

----------------------------------------(pieczątka firmowa oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Do

Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense
z siedzibą w Łodzi przy

ul. Pomorskiej 18

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac renowacyjnokonserwatorskich mauzoleum rodziny Silbersteinów znajdującego się na cmentarzu żydowskim w Łodzi, przy
ulicy Brackiej 40, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za

cenę ofertową netto ….….…………………...…. zł + podatek VAT ………………………..….... zł, co daje cenę
ofertową brutto ………………………………………… zł
słownie :

…………………………………………………………………………………………………………
……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam (y) że:
1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
rozpoczęcie robót proponujemy w dniu ………………… .2010 r.
2. Znane nam są przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 223
poz.1655) .
3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i do obu
dokumentów nie wnosimy żadnych zastrzeżeń , wypełnimy wszelkie warunki i zobowiązania tam zawarte.

4. Oświadczam że: ( zaznaczyć w ofercie punkt a lub b - niepotrzebne skreślić)
a) całość robót objętych przedmiotem zamówienia wykonam we własnym zakresie
b) część robót (wyszczególnić którą) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………zamierzam powierzyć
podwykonawcy

5.W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadam za ich pracę jak za własną.
6. Udzielimy …………….. miesięcznego okresu gwarancji jakości.
7. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.

8. Wszystkie roboty nieprzewidziane a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, oferujemy do
wykonania za składniki cenotwórcze wyszczególnione w złożonym kosztorysie ofertowym robót objętych
postępowaniem przetargowym i nie będą one podlegały zmianom przez cały okres realizacji zadania, i tak :
R - ………… zł/godz.
Ko - ………… do R i S
Z - ………… % do R ,S, Ko
Kz - (koszty zakupu wliczone zostały w cenę materiałów)

Stawka roboczogodziny z narzutami wynosi ……..

Niniejsza oferta jest dla nas wiążąca i znane nam są przepisy odpowiedzialności karnej w przypadku
składania fałszywych oświadczeń.

( pieczątka firmowa i podpis oferenta )

Miejscowość ………………… dnia ……………………………

