...................................................
..................................................
..................................................
nazwa i adres oferenta

Załącznik nr 1

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenie dotyczącego konserwacji oświetlenia ulicznego w Rawie
Mazowieckiej,
MY NIśEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Tel. ………………………..
Faks. ………………………
e-mail: ………………………..

1. Oferujemy:
Wykonanie usługi na konserwację 1873 punktów świetlnych oświetlenia
ulicznego w Rawie Mazowieckiej.
Ustalając miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z wykazem punktów
świetlnych w cenie netto ................................... zł.
Podatek VAT ............. % ........................ zł.
Razem: ...............................
Słownie złotych: ..................................................................................................
..............................................................................................................................
2. OŚWIADCZAM/Y, Ŝe zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz
wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za
związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. ZOBOWIĄZUJĘ/MY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: od 1 lipca 2017r.
do 30 czerwca 2019r.
4. AKCEPTUJĘ/MY warunki umowy określone przez Zamawiającego w załączniku nr
3
do zapytania ofertowego.
5. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych.
6. UWAśAM/Y SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
zapytaniu ofertowym.

7. OŚWIADCZAM/Y, Ŝe sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
8. OŚWIADCZAM/Y, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami
umowy,
określonymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy
kierować na poniŜszy adres: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
10. Oświadczamy, Ŝe wadium o wartości 1.000 zł wnieśliśmy w dniu ………….
w formie …………..
11. OFERTĘ niniejszą składamy na …………stronach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

......................................... dn. .........................2017r.

.................................................................
podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w przypadku
oferty wspólnej – podpis kaŜdego z
Wykonawców składających ofertę wspólną

