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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna
	Etap II - PSP Biskupice     

Nr zamówienia: Wp.II.271.3.2012                                                                                                              Załącznik nr 1 do SIWZ

Do: 
Gmina Byczyna
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel./fax. (0-77) 413 41 50,
FORMULARZ OFERTY

Na wykonanie przedmiotu zamówienia w Części .........
(wypełnić numer/numery części na którą/które składana jest oferta)
Nazwa Wykonawcy:



– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
imię i nazwisko, 

Siedziba Wykonawcy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.:

Faks:

Email:


Posiadamy: 
NIP: .....................................................,
REGON.................................................
PESEL……………………………………. (osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą)
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: 	
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko
Podpis
Parafa





W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:

	
(imię i nazwisko)

UWAGA: Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP Wp.II.271.3.2012, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna
Etap II - PSP Biskupice

OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP Wp.II.271.3.2012 (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie za cenę Należy podać cenę tylko dla części, na które wykonawca składa ofertę, w pozostałych pozycjach zaleca się wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić. W przypadku braku przekreślenia lub wpisania nie dotyczy w pozostałych pozycjach Zamawiający uzna iż oferty na daną część nie złożono. Dopuszcza się wykasowanie z formularza oferty części, na które wykonawca nie składa oferty, przy czym należy zachować numerację części zamówienia objętych ofertą. :


Część I -  


Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć pozalekcyjnych ...........................zł.

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia (30 godzin zajęć pozalekcyjnych) ......................................... zł.
                                                                                     							                    30 x cena brutto 1 godz.

słownie złotych brutto:..................................................................................................................................

............................... dnia .........................................                   ................................................................................
                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika )


Część II -  


Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć pozalekcyjnych ...........................zł.

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia (30 godzin zajęć pozalekcyjnych) ............................................. zł.
30 x cena brutto 1 godz.

słownie złotych brutto:..................................................................................................................................

............................... dnia .........................................                   ................................................................................
                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika )


Część III -  


Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć pozalekcyjnych ...........................zł.

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia (60 godzin zajęć pozalekcyjnych) ............................................. zł.
60 x cena brutto 1 godz.

słownie złotych brutto:..................................................................................................................................

............................... dnia .........................................                   ................................................................................
                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika )


Część IV -  


Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć pozalekcyjnych ...........................zł.

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia (90 godzin zajęć pozalekcyjnych) ............................................ zł.
90 x cena brutto 1 godz.

słownie złotych brutto:..................................................................................................................................

............................... dnia .........................................                   ................................................................................
                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika )




Część V -  


Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć pozalekcyjnych ...........................zł.

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia (60 godzin zajęć pozalekcyjnych) ................................................ zł.
60 x cena brutto 1 godz.

słownie złotych brutto:..................................................................................................................................

............................... dnia .........................................                   ................................................................................
                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika )



Część VI -  


Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć pozalekcyjnych ...........................zł.

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia (30 godzin zajęć pozalekcyjnych) ............................................ zł.
30 x cena brutto 1 godz.

słownie złotych brutto:..................................................................................................................................

............................... dnia .........................................                   ................................................................................
                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika )

Część VII -  


Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć pozalekcyjnych ...........................zł.

Cena brutto za wykonanie całości zamówienia (30 godzin zajęć pozalekcyjnych) ............................................. zł.
30 x cena brutto 1 godz.
słownie złotych brutto:..................................................................................................................................

............................... dnia .........................................                   ................................................................................
                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika )




2.	Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:
	Oświadczam/y że w cenie oferty na daną część zamówienia uwzględniony został cały zakres określony 
w SIWZ z załącznikami, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych opłat i kosztów niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z narzutami jakie będę/będziemy musiał/li ponieść realizując pełen zakres zamówienia w danej części. 
Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ i w umowie, 

Oświadczam/y, że przyjmuje/my warunki płatności określone we wzorze umowy.,
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oraz że otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
	Akceptuję/emy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 
Akceptuję/emy wzór umowy, wraz z jego załącznikami, stanowiący załącznik do SIWZ i w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Niniejszym oświadczam/y, że: w realizacji przedmiotu zamówienia będą**/nie będą uczestniczyć
       podwykonawcy 
* niepotrzebne skreślić



Oświadczam (-y), że przedmiot zamówienia wykonam (-y) w ......% sami, pozostałe .......% wykonam (-y)przy pomocy podwykonawcy (-ów).

Lp.
Zakres zleconych przez podwykonawców robót w realizacji przedmiotu
zamówienia
% udziału wartości robót 
w stosunku do całego 
zamówienia







Ofertę składamy na .................... ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert są:
Strona
1/ .......................................................................................................................                         ..............              
2/ .......................................................................................................................                         ..............              
3/ .......................................................................................................................                         ..............            
4/ .......................................................................................................................                         ..............              


........................................................,............................                                             ....................................................................
                   (miejscowość)                            ( data)                                                                  ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
                                                                                                                                                           przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)       








