Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oznaczenie sprawy: IZPI.271.1.6.2015

Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY OFERTY
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowaną w ramach
projektu „Przedszkole przy szkole”
Zamawiający:
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2. gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3. niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
4. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ
5. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,
6. składam(my) ofertę na CZĘŚĆ 1* / CZĘŚĆ 2* (*niepotrzebne skreślić)
7. OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR
1A WYSZCZEGÓLNIENIEM ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWYM (SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), KALKULACJĄ CENOWĄ ZA ŁĄCZNĄ CENĘ :
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CZĘŚĆ 1 ORGANIZACJA PLACU ZABAW:
L.P.

Pakiety

1

TABELA NR 1 - pakiet dla SP w Nowej Wsi

2

TABELA NR 2 – pakiet dla SP w Mierzynie

CENA BRUTTO

Cena łączna brutto .......................................................................zł
słownie złotych brutto ……................................................................................................................
w tym należny podatek VAT
Zamówienie wykonam w terminie: od daty zawarcia umowy do 30 września 2015 roku
TERMIN PŁATNOŚCI …..… dni* od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
(tj.: 7, 14, 21, 30 –* należy wybrać właściwe)
Udzielam 36 miesięcy gwarancji na wyposażenie placów zabaw.
CZĘŚĆ 2 - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO POTRZEB DZIECI ORAZ ZAKUP
WYPOSAŻENIA:
L.P.
Pakiety
1 TABELA NR 1 - pakiet dla SP w Nowej Wsi
2

TABELA NR 2 - pakiet w Mierzynie

3
4

TABELA NR 3 – pakiet dla SP w Rozprzy
TABELA NR 4 – pakiet dla SP w Milejowie

5

TABELA NR 5 – pakiet dla SP w Straszowie

CENA BRUTTO

Cena łączna brutto .......................................................................zł
słownie złotych brutto ……................................................................................................................
w tym należny podatek VAT
Zamówienie wykonam w terminie: od daty zawarcia umowy do 30 sierpnia 2015 roku
TERMIN PŁATNOŚCI …..… dni* od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
(tj.: 7, 14, 21, 30 –* należy wybrać właściwe)
Udzielam 36 miesięcy gwarancji na tablice interaktywne, projektory. Pozostały asortyment zgodnie
z gwarancją producenta.
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8. nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
9. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania1:
10.
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od
do
1
11. następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 2:
l.p.
Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy
1

............................, dn. ...........................
......................................................................
podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

1
2

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Strona 3 z 3

