Załącznik Nr 1
do Zapytania Ofertowego

OFERTA

(Wykonawca)

Caritas Diecezji Kieleckiej
Dom dla Niepełnosprawnych
w Piekoszowie,
ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na Budowę budynku Domu Pomocy Społecznej
podpiwniczonego, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, z poddaszem użytkowym w
Piekoszowie, gm. Piekoszów, ul. Czarnowska 2a, w postępowaniu nr K/B/…../2014

1. Oferujemy: wykonanie robót stanowiących przedmiot zapytania ofertowego zgodnie
z projektem technologicznym i przedmiarem robót oraz warunkami wynikającymi
z projektu za cenę:
Cena netto:
Słownie:

VAT 8%:

Cena brutto (z VAT):
Słownie:

2.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do …………………………….
W pełnym zakresie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zasadzie ceny
ryczałtowej.

3.

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na:
1) _ _ _ _ miesięcy na roboty budowlane (nie krócej niż 24 miesięcy pod rygorem
odrzucenia oferty);

4.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Oferta nie stanowi czynu
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nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
5.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i wszystkich załączników i nie wnosimy
w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy
umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie
zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania
ofertą.

6.

Oświadczamy, że w okresie rękojmi i gwarancji będziemy przystępować do usuwania
usterek w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia usterki.

7. Wskaźniki cenotwórcze na których bazie wykonawca opracował ofertę:
1) roboczogodzina
R =_______;
2) koszty ogólne
Ko = (R + S) _ _ _ _ _ _ _;
3) koszty użycia sprzętu
S =_______;
4) zysk
Z = (R + S + Ko)_ _ _ _ _ _ _ ;
Wyżej wymienione wskaźniki będą podstawą do wyceny ewentualnych robót
dodatkowych lub uzupełniających. Roboty dodatkowe lub uzupełniające mogą zostać
zrealizowane przez Wykonawcę po zleceniu ich przez Zamawiającego w zakresie
nieobjętym dokumentacją projektową.
10. Okres związania ofertą: 30 dni

Miejsce i data _ _ _ _
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załączniki:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..
6. …………………………………..
7. …………………………………..
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