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FORMULARZ OFERTY
w POST4POWANT O UDZIELENIE ZAM6WmNIA NR 211711

WTRYBIE PRZETARGU

2. Oswiadczamy, i2 zapoznaliSmy sig z Procedur4 udzielania zam6wiefi oraz SlwZ w postgpowaniu nr 21171l

i prryjmujemy te warunki bez zastrze2eri.

3. Zobowiqzujemy sig do zawarcia z zamawiai4cym umowy w sprawie zam6wienia wedlug wzoru stanowi4cego

zalqcznik nr 7 do SIWZ.

4. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia proponujemy cenq zlotych Plus VAT

)

5. Do oferty zalqczarnY'.

a) wypetniony Formularz Oferty - zal4cmik nr ldo SIWZ'

b) aktualny odpis z rejestru Wykon awiy I za!;wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno(cigospodarczej'

c)wype}nioneoswiadczenieospetnianiuwarunk6wudzialuwpostgpowaniuoudzieleniezam6wienia_
zalqcmlk nr ? do SIWZ,

d)pelnomocnictwodlaosoby/os6bpodpisujqcej/cychofertgdopodejmowaniazobowi4za6wimieniu
Wykonawcy skladal4cego ofertg, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument6w do niej

zal4czonych (w formie o.ygln"Iu'tuu kopii loswiadczonej za zgodno66 z oryginalem przez osobg

Powy2sza cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zam6wienia'

uprawnion4 do reprezentowania Wykonawcy),

e) oryginal ubezpiecreniowej/bankowej gwarancji zalaty wadium (w przypadku wniesienia. 
*"diu, * formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej)'

f) oSwiadczenie - Wkaz sprzqtu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cmik nr 3 do SIWZ,

g1 oSwiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zam6wienia'

posiadaj4cych odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetycme wedlug wzoru

stanowi4cego zalqcznik nr 4 do SIWZ,

h) wykaz wykonanych zadari wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 5 do SIWZ'

e-mail: inlo
SIME PolSka Sp.z o.o. ul. 1 Mala 18, 96-500 Sochaczerv' tel': +48 22 1o 25 3oo tzt +4a 2210 25 3o1

O"ii"por"r" pi xrp sio-z+_es-+lo, sqo n"lonowy dla m sl' warszawy xlv wydzial GospodarczY Kralowego Repslru sadowego

Dod numerem KRS o00o 193491. Kaptal zaktadowy 23 000 ooo PLN wvvw slmopolska'pl
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i) kopig polisy, o kt6rej mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) SIWZ,

j) oSwiaiczenie w przypadku wplacenia wadium w formie kaucji wedlug wzoru stanowi*cego zalqcmik m 6

do SIWZ,

k) kopig zaSwiadczenia o niezaleganiu w podatkach wydane przez Urzqd Skarbowy nie wczesniej niz trzy

miesi4ce przed terminem skladania ofert,

l) kopig zaswiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek wystawi one przez zaklad ubezpieczeh- 
Spolecznych nie wcze6niej niz trzy miesi4ce przed terminem skladania ofert'
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