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Załącznik nr 3
do Rozeznania cenowego- zaproszenia do złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej
ul. Chłopska 1
58-520 Janowice Wielkie
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Oferenta:
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………………………………………
NIP………………………………………………………… Regon …………………………………………
Telefon ………………………………………… fax ………………………. adres e-mail …………………………………………….
Zobowiązania oferenta:
1. Zobowiązuję się do realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadania pn:. „Rozbiórka
wiaty magazynowej oraz uprzątnięcie terenu po rozbiórce” na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Janowicach Wielkich (obiekt nr 13, działka nr 63) zgodnie z przedmiotem
zamówienia określonym szczegółowo przez Zamawiającego w pkt.2 Rozeznania cenowego –
zaproszenia do złożenia oferty
2. Za wykonanie powyższego przedmiotu Zmówienia oferuję cenę ryczałtową w wysokości
(koszt całkowity):
- wartość netto ……………………………….. zł
słownie : ………………………………………………………………………………………………………….
- plus podatek VAT ……% …………………………………………zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………..
- wartość brutto …………………………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………….
3. W ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuję się zakupić złom pozyskany w trakcie
rozbiórki za cenę (zaoferowana cena nie może być niższa niż wartość ustalona przez
Zamawiającego, wskazana w Załączniku nr 2 do niniejszego Rozeznania cenowego –
zaproszenia do złożenia oferty (Szacunkowa wartość złomu uzyskanego z planowanej
rozbiórki wiaty):
- wartość netto ……………………………….. zł
słownie : ………………………………………………………………………………………………………….
- plus podatek VAT ……% …………………………………………zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………..
- wartość brutto …………………………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z zakresem obowiązków, określonym szczegółowo w Rozeznaniu cenowym –
zaproszeniu do złożenia oferty, Specyfikacji technicznej oraz Projekcie umowy, nie wnoszę do
niego żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz otrzymałem wszystkie dane niezbędne do
sporządzenia niniejszej oferty,
2. Cały zakres robót w przedmiocie zamówienia tj.:
- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nie biorących udziału w pracach
rozbiórkowych (przed przystąpieniem do rozbiórki wiaty)
- rozebranie całej obecnie istniejącej konstrukcji stalowej wiaty,
- rozebranie murowanej ściany wiaty od strony skarpy,
- usuniecie cokołów żelbetowych,
- skucie płyty betonowej, która jest obecnym podłożem wiaty,
- wywiezienie elementów stalowych oraz gruzu z rozbiórki i uprzątnięcie terenu,
- nawiezienie brakującej ziemi i wyrównanie terenu,
- wykonanie prac porządkowych i posianie trawy.
został wyceniony i zawarty w wartości złożonej oferty.
3. Przyjmuję termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2017 r.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na zasadach określonych w Projekcie
umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia
oferty.
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w Rozeznaniu cenowym – zaproszeniu do
złożenia oferty.
Osoba do kontaktów z Zamawiającym:
……………………………………………………… tel. Kontaktowy, e-meil: ……………………………………………
Dokumenty załączone do oferty:
1………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..
(miejscowość, dnia)

………………………………………………………………….........................
podpis i pieczątka Oferenta lub osoby upoważnionej

