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Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY; Firma Bioenergy Project Sp. z o.o.
Ul. Rajska 4/23
02-658 Warszawa
Adres do korespondencji:
UL Pijarska l
99-400 Łowicz
Tel./Fax.: 046/837-03-87, e-mail: grzyb@bep.net.pl
NIP 521-353-67-67,
REGON 141931634

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na „Budowę obiektów technologicznych biogazowni
rolniczej — LOS III A" oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Szczegółowych
Warunków Przetargu za cenę:

Cena oferty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko

Bioenergy Project Sp. z o.o., ul. Rajska 4/23,02-654 Warszawa
Adres do korespondencji: 99-400 Łowicz, ul. Pijarska l, tel. / fax: 046/837-03-87, e -maił: grzvb@.bep.net.pl. www.bep.net.pl

NIP: 521-353-67-67, REGON: 141931634,, Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN wpłacony w całości, Zarząd: Grzegorz Grzyb
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Cena ofertowa netto zł
(Słownie:

)
Stawka podatku VAT %, wartość podatku VAT zł

Cena ofertowa brutto zł
(Słownie:

Oświadczamy, że :

1. Wykonamy przedmiotowe zamówienie wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z
umowy do dnia ............................... roku, przy czym rozpoczęcie robót nastąpi w terminie nie później niż
l miesiąca od dnia podpisania umowy.
2. Termin płatności - po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy , w ciągu 30 dni od daty
dostarczenia faktury.
3.. Roboty będą wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz
Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami
Zamawiającego, określonymi w SWP (Szczegółowych warunkach przetargu). .
5. Okres gwarancji na wykonane prace (wyrażony w liczbie miesięcy) wyniesie
................................................................. licząc od dnia ostatecznego ich odbioru

(minimum 36 miesięcy)

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.......................................................................................... tel. kontaktowy, faks: ..............................
zakres odpowiedzialności .................................................................................
.......................................................................................... tel. kontaktowy, faks: ..............................
zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię
Stanowisko
Telefon Fax
Zakres:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków przetargu;

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Szczegółowymi warunkami przetargu, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. '

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Szczegółowych
warunkach przetargu.

3. Oświadczamy, że wymagania stawiane wykonawcy w Szczegółowych warunkach przetargu
zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



4. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w wysokości 15 % wartości umowy tj. (po
zaokrągleniu kwoty do pełnych setek złotych, w przypadku wniesienia zabezpieczenia w
pieniądzu) w kwocie zł,
zostanie wniesione przed podpisaniem umowy w następującej formie

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

( wszystkie dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w Szczegółowych warunkach przetargu)
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

Inne informacje wykonawcy;

Miejscowość, data

Imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy


