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Zalqcznlk nr 1 do SIWZ
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(pieczgi fi rmowa Wykonawcy)

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

FORMULARZ OFERTY
w posTqPowANIU o UDZIELENIE ZAMOWIEMA NR 918010

W TRYBIE PRZETARGU

Faks
Adres email
REGON

2. OSwiadczamy, i2 zapoznaliimy sig z Procedur4 udzielania zam6wieri oraz SIWZ w postgpowaniu nr 918010
i przyjmujemy te warunki bez zastrze2e6.

3. Zobowipujemy sig do zawarcia z Zamawiajqcym umowy w sprawie zam6wienia wedlug wzoru stanowiqcego
zalqcznik nr 7 do SIWZ.

4. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia proponujemy ceng zlotych plus VAT

).(slownie:

Powy2sza cena obejmuje wszystkie koszty, wykonania zam6wienia.

5. Do oferly zal4czamy:
a) wypetniony Formularz Oferty - zal4cmik nr ldo SIWZ,
b) aktualny odpis z rejestru Wykon awcy I zaiwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno3ci gospodarczej,
c) wypelnione O6wiadczenie o spelnianiu warunk6w u&iatu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia -

zal4cnik nr 2 do SIWZ,
d) pelnomocnictwo dla osoby / os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania zobowi4zah w imieniu

Wykonawcy skladaj4cego ofertg, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument6w do niej
zal4czonych (w formie oryginalu lub kopii po6wiadczonej za zgodnoit z oryginalem przez osobg
uprawnionq do reprezentowania Wykonawcy),

e) oryginal ubezpieczeniowej/bankowej gwarancj i zaplaty wadium (w przypadku wniesienia
wadium w formie gwarancj i ubezpieczeniowej/bankowej),

f) oSwiadczenie - wykaz sprzgtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedfug wzoru
stanowi4cego zal4cznik nr 3 do SIWZ,

g) oswiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykony.waniu przedmiotu zam6wienia,
posiadajqcych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme wedlug wzoru
stanowi4cego zalqcznik nr 4 do SIWZ,

h) wykaz wykonanych zadari wedfug wzoru stanowi4cego zal4cmik nr 5 do SIWZ,
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i) kopiq polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) SIWZ,
j) odwiadczenie w przypadku wplacenia wadium w formie kaucji wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 6

do SIWZ,
k) kopig zaSwiadczenia o niezaleganiu w podatkach wydane przez Urz4d Skarbowy nie wcze6niej niZ trzy

miesi4ce przed terminem skladania ofert,
f) kopig zaiwiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawione przez Zaklad Ubezpieczeh

Spolecznych nie wczniniej ni2trzy rniesi4ce przed terminem skladania ofert.

(imig, nazwisko i podpis osoby upowa2nionej do reprezentacji Wykonawcy)

S|ME Polska Sp' z o.o., ul. 1 [itaja 18, 96'soo Sochaczew, tel :+48 2210 25 30o' fax: r4a 2210 25 301'

+mait. info@si;epotska.pt, Ntp: 5i6-24-9g-440, sed {ejonowy dla m st. warszawy xlv vwdzial Gospodarczy.Kraiowego Rejestru
' pod'numerem KRS, oooois'tgr' K"pital zaktadowv: 23 ooo 000 PLN' wwwslmepolska'Pl


