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 Załącznik nr 3
FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
( w przypadku oferty wspólnej, wpisać wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika) 
Adres korespondencyjny: 
……………………………………………………………………………. 
Województwo: ……………………………………             Powiat: ………………………………………….. 
Tel/fax: ……………………………….. e-mail: ………………………………………… 
Regon: ……………………………………..                               NIP: ……………………………………………………. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
Ciemne ul. Wołomińska 208 
05-250 Radzymin 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert,  oświadczamy, że: 
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem, za cenę:  
netto: …........................................... zł. 
(należy podać cenę z kosztorysu ofertowego) 
(słownie złotych:…..............................................................................................................) 
+ podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości …......................... zł. 
(słownie złotych: …..............................................................................................................) Cena brutto (z VAT)….................................................. zł. 
(słownie złotych:…...............................................................................................................) 
Zapoznaliśmy się opisem zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania. 
Zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi w istotnych postanowieniach umowy wykonawczej. 
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty otwarcia oferty. 
Przedmiot zamówienia zrealizujemy sukcesywnie w terminie do dnia …………………… zgodnie z postanowieniami określonymi umowie. 
Zobowiązujemy się do zastosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w ustawie o wyrobach budowlanych i posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Dla pozostałych materiałów z wyłączeniem wskazanym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych, posiadać będą deklarację zgodności z dokumentem odniesienia jakim jest Polska Norma, a w przypadku jej braku krajową aprobatą techniczną (AT) lub europejską aprobatą techniczną (ETA). Zobowiązuję się na każde żądania Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o tym Zamawiającego. 
Załącznikami do oferty są  
- załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 1) 
Ciemne, dnia……………………………. r. 
       (miejscowość i data)   	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	……………………………………… 
                                                 	   	 	(Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)** 
 * - niepotrzebne skreślić 
** w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. 
 

