załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

..........................., dnia ...........................

/ Nazwa i adres oferenta /

OFERTA
Do
PKP Energetyka S.A. ; Oddział Usługi; ul. Hoża 63/67; 00-681 Warszawa
Zakład Północny; ul. Jana z Kolna 29
81-859 SOPOT
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Modernizacja części podstacji trakcyjnej PT Orłowo na linii
kolejowej nr E-65, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
1.1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę
(netto-bez podatku VAT):

.......................................................... zł.

słownie:
............................................................................................................................. zł,
plus podatek VAT w wysokości …………………..………….……………………. zł,
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO

................................................................................................. zł.
słownie:
......................................................................................................................... zł,
1.2. Na prace określone w SIWZ udzielamy:
…………………………………………………………… miesięcy gwarancji

1.3. Termin realizacji zadania wynosi …………. tygodni od dnia przekazania
placu budowy
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki przystąpienia do postępowania
3. Oświadczamy,

że uważamy się

za związanych

niniejszą ofertą na czas

wskazany w SIWZ.
4. Prace objęte zamówieniem

zamierzamy

wykonać

sami

/ przy udziale

podwykonawców*/.
..................................................................................................................,
..................................................................................................................................,
..................................................................................................................................
i jednocześnie oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za ich
prace.
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego i przyjmujemy bez
zastrzeżeń warunki płatności należności za wykonane prace (zgodnie z opisem
w Projekcie Umowy – zał. nr 9 do SIWZ) .
6. Wadium

w

postaci……………………………………………….,

na

kwotę

………………….zł złożono w dniu .................................................... .
7. Oferta została złożona na ................. stronach (kartkach*) podpisanych
i kolejno ponumerowanych od nr ................... do nr .................... (łącznie
z niniejszym wypełnionym drukiem „Oferta”).
8. Integralną

część

oferty

stanowią

dokumenty**

wyszczególnione

w załączonym wykazie, nr kolejny str. (kartki) ................ .
9. Niniejszą ofertę składam na zadania nr …………………….***
......................................................................
upełnomocnieni przedstawiciele oferenta
Uwaga:
* Niepotrzebne skreślić
**Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dostawcę lub wykonawcę.
***Wykonawca wypełnia tylko te punkty druku oferty na które składa ofertę

