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Zal4cznik nr 1 do SIWZ

(miejscowo6i, data)

(piecz96 fi rmowa WYkonawcY)

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

(slownie

FORMULARZ OFERTY
w POST4POWANIU O UDZIELENIE ZAMoWIENIA NR 211710

WTRYBIE PRZETARGU

Faks

Adres email
REGON

2.o6wiadczamy,i2zapoznaliSmysigzProcedur4udzielaniazam6wieriorazSIWZwpostgpowaniunr2llTl0- 
i prryjmujemy te wirunki bez zasttzeLeh'

3. ZobowiTujemy sig do zawarcia z Zamawiajqcym umowy w sprawie zam6wienia wedlug wzoru sunowiacego

z qcmikw 7 do SIWZ'

4. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia proponujemy cenQ

Poty2sza cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zam6wienta'

5. Do ofertY zal4czzmY"' ";- 
;*ilny Formularz oferty - zalqcmik.nr ldo SIWZ'

b) aktualny odpis z rejestru $tn iwiy t a{wiadczsnie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej'

c) wypelnione os*iuat'""ii'o^]pililt]"i' *"*"ko* 'a'iafu 
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia -

zlotych plus VAT

).

zal}cznrk nr 2 do SIWZ' r^ ^^,r-;m^w^nia zohowiazafi w i

d) pelnomocnicwo dla osoby-/ os6b podpisuj4cej/cych ofertg do podejmowania zobowiqzari

Wykonawcy sklad"j+""go o'"tti,"Jar''o*'*-" a" o"o'f tania oferry nie wynika z innych dokument6w

zalqczonych (w formie "ry;ai;i;t 
kopii poSwiadczonej za zgodno i z oryginalertr przez

uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy)'

e) oryginal ubezpieczeniowejlU*L"*"1 gwarancli zaplaty wadium (w przypadku wniesienia

wadium w formie gwaranclr ubezpieczeniowej/bankowej)'. 
.

l) oSwiadczenie - lvykaz tp'^'u * postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedlug wzoru

stanowiqcego zal4cznik nr 3 do SIWZ'

g) o5wiadczenie o liczbie o'J -truanionych przy wykonyrvaniu przedmiotu zam6wienia'

posiadaj4cych odpowiednie 'ft"*'i"ni" 
budowlane lub energetyczne wedlug wzoru

stanowi4cego zalqcmik nr 4 do SIWZ'

h) wykaz wykonanych zadan wedlug wzoru stanowiScego zal4cz-nik nr 5 do SIWZ'

mieniu
do niej
osobg

SIME Polska Sp' zo'o' ul l Maja 18' 96'500 sochaczew' tel 
-+48'22-10 

25 30o fax: +4a221025
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(imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej do rePrezentacji WykonawcY)

i) kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) SIWZ,

;j oS*iaO"r"ni" w przypadku wplacenia wadium w formie kaucji wedlug wzoru stanowi4cego zal4cmik nr 6

do SIWZ,

k)kopigzaiwiadczeniaoniezaleganiuwpodatkachwydaneprzezUrzqdSkarbowyniewczeSniejni2trzy
miesi4ce przed terminem skladania ofert,

l) kopiE za6wiadczenia o niJeganiu w oplacaniu skladek wystawi one przez zaklad ubezpieczert
' 

Spolecznych nie wcze6niej niz trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert'
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Rejest u Sadowego


