
 
Załącznik nr.2 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
 

OFERTA PRZETARGOWA
PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Data …………………………….

Do Przedszkole im. Kubusia Puchatka, ul. 1 Maja 16, 57-350 Kudowa- Zdrój 

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców) …………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………

                                    (adres)

1)     My niżej podpisani oferujemy zrealizować następujące części (zamówienia publicznego) 
zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej:

a)        Część I ………………………. za cenę ofertową  ………………………. PLN

słownie: …………………………………………………………………………….

w terminie ………………………………………………………………………….

Na powyższe roboty udzielamy gwarancji jakości………………………………

b)       Część II ………………………. za cenę ofertową  ………………………. PLN

słownie: …………………………………………………………………………….

w terminie ………………………………………………………………………….

Na powyższe roboty udzielamy gwarancji jakości……………………………

c)        Część III ………………………. za cenę ofertową  ………………………. PLN

słownie: …………………………………………………………………………….

w terminie ………………………………………………………………………….

Na powyższe roboty udzielamy gwarancji jakości ……………………………

      d)    Część IV ………………………. za cenę ofertową  ………………………. PLN

słownie: …………………………………………………………………………….

w terminie ………………………………………………………………………….

      e)   Część V………………………. za cenę ofertową  ………………………. PLN

słownie: …………………………………………………………………………….

w terminie ………………………………………………………………………….



 

2)     Termin  związania  ofertą  wynosi  30  dni  od  daty  otwarcia  ofert,  tj.  do  dnia 
…………………………….

3)     Jeżeli  nasza  oferta  zostanie  wybrana  zobowiązujemy się  do  wniesienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie ……………………………… w wysokości  ……% 
ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty …………….. PLN.

 

4)     Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  otrzymanymi  dokumentami 
przetargowymi                    i w pełni je akceptujemy.

 

5)     Składamy  niniejszą  ofertę  przetargową  we  własnym  imieniu/jako  partner  konsorcjum 
zarządzanego  przez  …………………………………..……….  (niepotrzebne  
skreślić)                                                            

Potwierdzamy,  iż  nie  uczestniczymy w jakiejkolwiek innej  ofercie  dotyczącej  tego  samego 
postępowania.

6)     Nie  znajdujemy  się  w  sytuacji  wykluczającej  nas  z  uczestnictwa  w  postępowaniu 
                     o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp.

 

7)     Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

-           nie  świadczyli  usług doradczych w czasie  etapów przygotowawczych dla  robót  lub 
projektu, którego roboty są częścią, albo

-           nie zostali zatrudnieni lub nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

 

8)     Oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  w  art.  22 
Pzp                i przedstawiamy dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

 

9)     Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

 

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:



1. Formularz cenowy                    – załącznik   nr 1

2. Formularz oferty przetargowej       – załączniki  nr 2

3. Oświadczenie                        – załącznik   nr 3

4. Projekt umowy                       - załącznik   nr 4  

                                                                           

                                      

 

                                          

                                      (potwierdzone podpisami wykonawcy)


