
Za/qcznik nr 1 
OAiZP. 271.Z05.2016 - »ykonanie wymiany pokrycia dachowego i obrobek blacharskich na budynku 'wiellicy 
wiejskiej i garaiu w Sarbiewie ". 

miejscowosc i data 
piecz~c Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE WYKONAWCY: 

Nazwa firmy albo imi~ i nazwisko: 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres: 

Telefon: ... .................. ......... ... ...... .......... ...... .. ............................................ ................................................. ................. .... ... . 
Fax: .............................. ........ ................................................. ......... .. .......... ..................... ............... ...... ............................... . 
Adres e-mail: ....................................... ......... ... ............ ...... ... ... ....................................... ........... ....................................... . 

W zwiqzku z ogloszeniem zamowieniu publicznym (do 30.000 euro) na wykonanie robot 
budowlanych polegajqcych na wymianie pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi na budynku 
Swietlicy Wiejskiej i garaiu w Sarbiewie oferuj~/ oferujemy' wykonanie zamowienia za wynagrodzenie 
ryczaltowe: 
kwota netto: .. ... ... ..... .... .... ... ... ...... .. . zl (slownie ... ..... .. ............ ........... ... ..... ... ....... ........ ....... ................ . . 
.... .. .. ........ .................................................... ...................................................... ....... .. ... ..... ................... ) 
podatek VAT: ................. .... ....... ........ zl (slownie ......... ............... .... .... .. .... ..... .. ... .... .. .. .. ..... .............. ... . . 
....... ... ......... ............ ............. ................................... ............................................................. ............ .... .. ) 
kwota brutto: ........... ............... ... ....... zl (slownie ..... ..... .. .. .. ... ..... ........ .. ....... ............ ...... .......... ........... . . 
.... .. .......................... ...................................................... ... ......... .. ........ ... .... .......................... .... ............. ) 
Oswiadczam/my, ie: 

1. Uzyskalem/lismy informacj~ niezb~dne do przygotowania oferty i wlasciwego wykonania zamowienia . 
2. Posiadam/my niezb~dnq widz~ i uprawnienia do realizacji przedmiotu zamowienia. 
3. Gwarantuj~/emy wykonanie niniejszego zamowienia z naleiytq starannosciq i obowiqzujqcymi w tym 
zakresie przepisami i normami. 
4. W cenie mojej/naszej oferty zostaty uwzgl~dnione wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem zamowienia, 
w tym m.in. wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu zamowienia w sposob zgodny z 
obowiqzujqcymi przepisami, normami, zapisami umowy, 
S. Zobowiqzuj~/emy si~ wykonac przedmiot za mowienia w terminie do 30 wrzesnia 2016 r. Za termin 
wykonania uznaje si~ dzieri zgloszenia przez Wykonawc~ Zamawiajqcemu gotowosci do dokonanie odbioru 
koricowego wykonanych robot budowlanych w formie pisemnej w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo. 
6. Akceptuj~/emy sposob i termin platnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia. Podstawq do 
wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamowienia b~dzie podpisanie bezusterkowego protokolu 
odbioru koricowego zadan ia przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 
7. Akceptuj~/emy wzor umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiqzujemy s i ~ do zawarcia umowy 
na warunkach w nim okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajqcego. 
Osoba do kontaktu (imi~, nazwisko, telefon, e-mail): ....................... .. ........................... .... ............ .. 

• niepatrzebne skreslic 

Podpis osoby/os6b upowainianych 
do reprezentowania Wykonawcy 

GMINA BABOSZEWO, pow. plonski, woj. mazowieckie 


