.........................................................................……           
pieczęć wykonawcy lub wykonawców (nazwa i adres)
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
.............................................................................
nr tel./faksu
.................................................................................
REGON
................................................................................
NIP
http://......................................................................
................................................................................
e-mail
F O R M U L A R Z      O F E R T Y
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa internatu Technikum Leśnego w Tucholi w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej

1.  Kryterium cena (A)  – 90 %, oferuję cenę ryczałtową brutto w wysokości: 
netto: 	………………. zł
VAT 8% ………..…… zł
brutto: 	………………. zł
(słownie: ………………………………………………..……………………………………………..)
2. Kryterium termin płatności (B) – 10% ..............................dni.
3.  Termin wykonania zamówienia:  od 15 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r.
Ponadto oświadczam (-y), że:
·	oferowana cena jest ceną ryczałtową, niezmienną do końca realizacji zamówienia,
·	oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami określonymi w SIWZ oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących takich jak ubezpieczenie budowy i robót, itp.,
·	zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
·	zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
·	akceptujemy warunki płatności określone w ogólnych warunkach umowy,
·	uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem),
oświadczam, iż wybór mojej oferty prowadzi / nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp),
* UWAGA! - należy wykreślić właściwy tekst
·	informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ………………………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie dostępne,
·	oświadczamy, że w przedmiotowym zamówieniu publicznym: 
·	zamierzam powierzyć do wykonania podwykonawcom następującą część zamówienia *
Lp.
Zakres zamówienia




·	nie zamierzam powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia *
·	sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie* dla potrzeb  niniejszego zamówienia jest następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………
                        (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne, konsorcja)
·	załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5. ………………….
                            Podpisano:     
                                                                                   ……………………………………
                                                                                              Podpis (y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić

