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Zalqcmik nr I do SIWZ

(miejscowo56, data)

(pieczg6 fi rmowa WykonawcY)

FORMULARZ OFf,RTY
w POST4POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA NR 2ll7l4l2

l. Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Siedziba:
Nr tel.
Strona www:
NIP:

Faks 

-

4. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia proponulemy cenq -.........=........--

Po*yZsza cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zam6wienia'

2. OSwiadczamy, i2 zapoznalii;my sig z Procedur4 udzielania zam6wieri oraz slwz w postgpowaniu nr2ll7l4l2

i prryjmujemy te warunki bez zastrze2eri

3. Zobowiqzujemy sig do zawarcia z Zamawiajqcym umowy w sprawie zam6wienia wedfug wzoru stanowiqcego

zzl4cmik nr 7 do SIWZ

zlotych plus vAT
).

h)

stanowi4cego zal4cznik nr 3 do SIWZ,

oS*iadcrenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wienia'

posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme wedlug wzoru

stanowiqcego zal4cznik nr 4 do SIWZ,

wykaz wykonanych zadari wedtug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 5 do SIWZ'

c)

SIME Polska Sp. z o'o., ul' 1 Maja 18 96-500 sochaczew tel :-+48.22.10 25 3o0 lex +4a 2210 2

"--a,t, 
intog"imepotsra.pl, NIP: 5i6_24_99_440, Sqd iepnowy dla m'st warsza"/y xlv lwdzial Gospodarczy Krajoweg

pod numerem KRs:oo;oi leilKapiial zairaaowv 23 ooo ooo PLN' www aimePolaka'pl

15 301,
o Rejestru Sqdowego

fl i#",..xt*.*,.-.
Unia Europejska

EuropejskiFundusz
Rozwoju RegionaIn€9o

W TRYBIE PRZETARGU

Adres email 

-

REGON 

-
5. Do oferty zal4czamY:

a) wypelniony Formularz Oferty - zalqcmik nr ldo SIWZ'

b)aktualnyodpiszrejestruWykonawry/za6wiadczenieowpisiedoewidencjidzialalnoscigospodarczej,
c)wypelnioneoiwiadczenieospetnianiuwarunk6wudzialuwpostgpowaniuoudzieleniezam6wienia-

zal4cznlk nr 2 do SIWZ,

d)pelnomocnictwodlaosoby/os6bpodpisuj4cej/cychofertgdopodejmowaniazobowi4zariwimieniu
Wykonawcysklad".i4""goof"ttg,gdyprawodopodpisaniaofertyniewynikazinnychdokument6wdoniej
zzlqczonych (w formie oryglnaiu'tut kopii po6wiadczonej za zgodnos6 z oryginalem przez osobg

uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy),

e) oryginal ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zaplaty wadium (w przypadku wniesienia
' 

*udiurn * fo.*ie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej)'

f) o6wiadczenie - \vykaz sfrzqtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedlug wzoru



1
Fundusze
Europejskie
hfrastruktur. I grodowislo

Unia Europejska
Rzeczpospotita
Potska m

Polc€

Europejski Fundusz
Rozwoju Reglonetnego

i) kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lir. d) SIWZ,
j) o6wiadczenie w przypadku wplacenia wadium w formie kaucjiwedfug wzoru stanowi4cego zalqcmik nr 6

do SIWZ,
k) kopig zaiwiadczenia o niezaleganiu w podatkach wydane przez Urz4d Skarbowy nie wczesniej ni2 trzy

miesi4ce przed terminem skladania ofert,
l) kopig zariwiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawi one przez Zaklad tJbezpieczei

Spolecmych nie wczeSniej ni2 trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert.

(imig, nazwisko i podpis osoby upowa2nionej do reprezentacji Wykonawcy)
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e_mail rnlo@srmepolsla pl NIP 526-24'99_440_ s-a-d ne;onowy cta m.si w"r*"*v xrv-wro"rt cospodarczy Kralowego Rejestru sqdowegopod numerem KRS 0000193491. Kap(at zahradowy 23006ooopiN ***.sl.nep,if 
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