
Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………....
   (pieczątka Wykonawcy)

 Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji  58-100 Świdnica, ul. Śląska 35
Nazwa i adres 
Wykonawcy: ...............................................................................................................................
..
.................................................................................................................................
Województwo:.....................................................
tel./fax: ................................................................
e-mail: .................................................................

O F E R T A

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  na  zadanie:
Dostawa,  montaż,  uruchomienie  i  instruktaż  z  obsługi  systemu  nagłośnienia  i
oświetlenia w ramach modernizacji obiektu sztucznego lodowiska w Świdnicy przy ul.
Śląskiej 35 składam niniejszą ofertę.

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia : 
 

- cena netto .................................... zł
- słownie .......................................................................................................................
- podatek VAT .......................... zł 
- słownie ........................................................................................................................
- cena brutto .................................... zł 
 - słownie: ......................................................................................................................

2. Na  dostarczony  przedmiot  zamówienia  udzielamy  ….....  miesięcy gwarancji.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3. Zamówienie zobowiązuję się zrealizować do 30.05.2017 r.

4. Płatność za wykonaną dostawę dokonana będzie na nasz rachunek bankowy w
ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Cena  powyższa  obejmuje  pełny  zakres  przedmiotu  zamówienia  jak  również
wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

6. Zamówienie zobowiązujemy się wykonać:
a) sami*
b) przez  podwykonawców  którym  powierzę  wykonanie  zamówienia  w

następującym zakresie (proszę wskazać Podwykonawcę oraz wymienić części
zamówienia, których powierzenie dotyczy)*

Lp. Nazwa firmy i adres
Podwykonawcy

Zakres zamówienia realizowany przez
podwykonawcę



7. Wadium dla zadania/ń nr .............. o wartości .................,-zł wnieśliśmy w dniu 
  (podać nr zadania)

..............2017 r., w formie ………………………...............……................……...….. .

8. Oświadczamy, że:
a) Zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  nie

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
b) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
c)  Pozostajemy związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem

terminu składania ofert.
d) Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
e) W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do

podpisania  umowy  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  w  miejscu  i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

f)  Oferowanie wyroby posiadają certyfikaty, atesty i  zezwolenia  wymienione w
załączniku 9 do SIWZ

9. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

 dowód wniesienia wadium - załącznik nr……
 oświadczenie wg zał. nr 2 - załącznik nr.....
 oświadczenie wg załącznika nr 3 - załącznik nr……
-    Formularz rzeczowo finansowy sporządzony    wg załącznika nr 9 i 10 do
SIWZ  z  podaniem  nazw  handlowych  producenta  -
załącznik nr……

 …………………………………………….**
 …………………………………………….**

10.  Numer  konta  bankowego  Wykonawcy  (w  przypadku  wniesienia  wadium  
w pieniądzu) ..................................................................................................................

………………..…………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

....................................., dnia ..................... 2017 r.
      (miejscowość)

Uwaga:
* - niepotrzebne skreślić
** - wpisać inne załączniki, stosownie do potrzeb wynikających ze SIWZ
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