Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwio niu”
jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Nr sprawy: RZP-I-WI/46/DZP-1/2012

Zał cznik Nr 1
do Zaproszenia do zło enia
oferty

druk O F E R T A

(piecz

Wykonawcy)

NIP _________________________
REGON _____________________
Miasto Stołeczne Warszawa
- Stołeczny Zarz d Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
00-099 Warszawa
Ja/My ni ej podpisany/i działaj c w imieniu i na rzecz:_______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania)

składam/y ofert na:
wykonanie plakietek informacyjnych do oznakowania wyposa enia zakupionego do budynku
Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa
budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwio niu”.
Składaj c niniejsz ofert o wiadczam/y, e:
- zapoznałem/li my si z Zaproszeniem do zło enia oferty, w tym ze wzorem umowy,
- w cenie oferty zostały uwzgl dnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia okre lonego w Zaproszeniu, zgodnie z
warunkami okre lonymi w Zaproszeniu oraz zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów
zamówienia” za cen :
BRUTTO: ______________________________zł*,
(słownie: ____________________________________________________________ zł),
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Zał cznik Nr 1 do
Zaproszenia do zło enia oferty

wyra ona w jednostkach pieni

nych, uwzgl dniaj ca podatek od towarów i usług.

2. Oferuje/my termin realizacji zamówienia:
1) rozpocz cie: niezwłocznie od daty podpisania umowy,
2) zako czenie: w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
3. Integraln cz

ci oferty s zał czone w kolejno ci:

Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

Ewentualne
Uwagi

1.

Aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o
wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej albo wyci g z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej – wystawiony/e nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu
składania ofert.

2.

W przypadku, gdy ofert b dzie składał Wykonawca wyst puj cy wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działaj ce np. w formie spółki cywilnej,
do oferty nale y zał czy : aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji
działalno ci gospodarczej albo wyci g z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalno ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla ka dego
z podmiotów wyst puj cych wspólnie, wystawione/y nie wcze niej ni
6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert oraz umow reguluj c
współprac podmiotów wyst puj cych wspólnie.

3.

W przypadku, gdy Wykonawc
zał czy pełnomocnictwo.

reprezentuje pełnomocnik, do oferty nale y

4.

Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 3
do Zaproszenia.

5.

Inne (wymieni , jakie)

2. Niniejsza oferta jest wa na do dnia ………………………………….. wł cznie i przestaje wi za
je li do upływu tego terminu Zamawiaj cy nie zło y o wiadczenia o jej przyj ciu.
3. O wiadczam/my,

i

-

za

wyj tkiem

informacji

i

dokumentów

na stronach Nr _____________** - niniejsza oferta (której cz
jest jawna i nie zawiera informacji stanowi cych tajemnic

zawartych

w

ofercie

ci s wszelkie zał czniki do niej)
przedsi biorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chc /emy zastrzec przed ogólnym
dost pem.
** odpowiednio - wpisa numery stron lub postawi kresk .
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Zał cznik Nr 1 do
Zaproszenia do zło enia oferty

4. Wszelk korespondencj w sprawie niniejszego post powania nale y kierowa na poni szy
adres

_______________________________________________________________________________
Nr telefonu i Nr fax: _______________________________________________________________
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowi zujemy si
i miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego.

do podpisania umowy w terminie

8. Ofert składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach.

Miejsce i data _____________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z wła ciwego
rejestru albo pełnomocnictwa)
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