Załącznik nr

1

FORMULARZ OFERTY
Ofeńa

nr.,...,

zdnia

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkan iowa,,DOKER"
ul. Kasztanowa 8
80

-

540 Gdańsk

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

do

Nawiązując
w

dniu

zaproszenia

do wzięcia

udziału w przetargu ogłoszonego

składamy ofeńę, na realizaĄę zamówienia:

Budowa nawierzchni drogowej, drogi dojazdowej, parkingu
i

chodników oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej
w Gdańsku -Brzeźnie przy ul. Gdańskiej 9-9 a

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

Gena ofeńowa brutto

(słownie:
Cena netto:
(słownie:

..:. ,.. ... ...,. zl
....,...

. . . . . .

...złotych)

,,,,,,,,. zł
....złotych)

PodatekVATwwysokości: .,,.....%otj.,,,.,..,,,,.zł

(słownie:

..

...złoĘch)

2. Oświadczamy, że ww. cena brutto zawiera wszystkie koszty (koszt materiałów, koszt
wykonania i inne), jakie ponosić będzie Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty,
3, Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

rozpoczęcie

-

.

.

,,,r.,

zakończenie

... ,. r.

4, Po dokonaniu odbioru końcowego przyjmujemy 14-dniowy termin płatnościprawidłowo
wystawionej faktury, llcząc od daty otrzymania faktury przezZamawiającego.

5. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy 3 lata gwarancji, licząc od daty

podpisania protokołu odbioru końcowego.
6, Zamlerzamy przedmiot zamowienia zrealizować sami,

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i opisem przedmiotu zamówienia
dotyczącą budowy nawierzchni drogowej, drogi dojazdowej, parkingu i chodników

oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Gdańsku Brzeźnie

przy u|. Gdańskiej 9-9 a orazzdobyliśmykonieczne informacje do przygotowania ofeńy.
8. Oświadczamy, że złożonaprzez nas oferta jest zgodna z Wmaganiami specyfikacji
oraz opisu i będziemy realizować zamówienie ściślewedług wymagań w nich określonych.
9. Oświadczamy, że zawarle w specyfikacji i opisie ogolne warunki umowy zosta! przez

nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach

w nich określonych,w miejscu i terminie wyznaczonym

przez

Zamawiającego.

10, Oświadczamy, że spełniamy warunki wykonania przedmiotu zamówienia,

tj,,

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, posiadamy
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
11. Do ofeńy dołączamy:
1)

.........

......:..,.,....

2) ,.,,,,.
3) .....,

(Data i podpis umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

