
Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach na potrzeby archiwum zakładowego
Urzędu Miasta Pionki

 Załącznik nr 1

...........................................................   Gmina Miasto Pionki

........................................................... Urząd  Miasta Pionki 
 / nazwa Wykonawcy(ów), dokładny  adres /

Tel./fax .............................................. ul.  Aleja Jana Pawła II 15 

Regon: ............................................... 26 - 670  Pionki 

NIP: ...................................................

OFERTA
1.     Oferujemy wykonanie przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 

w Pionkach na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Pionki, zgodnie z opisem i 
wymogami oraz w zakresie przewidzianym w zaproszeniu wraz z załącznikami oraz na warunkach 
określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem Nr 2 do zaproszenia, za wynagrodzeniem 
ryczałtowym brutto w wysokości: ................................. zł (słownie: …...............................................

        ..............................................................................................................................................................).
Wynagrodzenie powyższe jest naliczone łącznie z podatkiem VAT w wysokości ...........  %. 

 
2.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W 

ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

3.    Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie: do dnia 28.02.2016r.

4.    Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat. Gwarancja jakości 
obowiązuje od chwili odbioru końcowego zamówienia. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z 
okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.

6.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z przedmiotem zamówienia 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

7.    Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, w terminie i miejscu 
ustalonym przez Zamawiającego. Wszystkie postanowienia wymienionej umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i przyjmujemy je za istotne. 

8.   Do niniejszej oferty dołączam kosztorys ofertowy. 

....................................................                           ........................................................................
              / miejscowość,  data /                                                           podpis osoby / osób / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Strona: 1


