Znak: WIOŚ-T.272.1.4.2017

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

.............................................................., ......................................
miejscowość

data

FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….
……………………………………..………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Adres wykonawcy:
.....-…….....

...................................................

kod

........................................................... ..........

miejscowość

ulica

nr

................................................... .........................................................@...................................
województwo

e-mail

……………………..………..…..
NIP

.............. ........................................ .........................................
nr kierunkowy

telefon

fax

Kategoria wykonawcy (zaznaczyć właściwe):





należę do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw
tj. zatrudniam nie więcej niż 250 pracowników i roczny obrót
nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 mln EUR

nie należę do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw
gdyż zatrudniam więcej niż 250 pracowników i roczny obrót
przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa
przekracza 43 mln EUR

Osoba do kontaktu
w sprawie złożonej oferty: ..……………………..…..…………..…, tel. ………………..……….……
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą oraz
wykonanie robót remontowych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Olsztynie przy ul. Osińskiego 12/13, oferujemy i oświadczamy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto w wysokości
.................................................................................................................................... złotych,
słownie: …………………....……………………………………………………..………….
…………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… złotych,
2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty,
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3) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na takich właśnie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego,
4) oświadczamy, iż cena ryczałtowa brutto oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu
zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatki, cła i inne należności,
5) oświadczamy, iż wykonując przedmiot zamówienia zastosujemy system okablowania
strukturalnego następującego producenta: .............................................................................
……………………………………………………………………………………………….,
6) zobowiązujemy się do dostarczenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia co najmniej
20-letniej gwarancji niezawodności zainstalowanego systemu okablowania strukturalnego,
wystawionej przez producenta zainstalowanego systemu,
7) zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na
okres ……………..................….. lat (należy wskazać okres 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 i więcej lat gwarancji),
8) oświadczamy, iż wykonamy zamówienie w terminie: ................................... (należy wskazać
termin 45, 50, 55 lub 60 dni),
9) oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):
a) w przypadku podpisania umowy, zamówienie zostanie wykonane własnymi siłami bez
pomocy podwykonawców,
b) w przypadku podpisania umowy powierzę podwykonawcom do wykonania następujące
części zamówienia:
 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej procentowej wartości)

…………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………...,
(nazwa oraz adres podwykonawcy, o ile jest już znany)

 ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(zakres części zamówienia powierzonej do realizacji podwykonawcy wraz ze wskazaniem jej procentowej wartości)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(nazwa oraz adres podwykonawcy, o ile jest już znany)

Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
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