Załącznik nr 1

_________________
(pieczęć firmy)

miejscowość, data ....................................................
FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Nazwa:

.............................................................................

Siedziba:

.............................................................................

Adres poczty elektronicznej

.............................................................................

Strona internetowa

.............................................................................

Numer telefonu

(**) .....................................................................

Numer faksu

(**) .....................................................................

Numer REGON

.............................................................................

Numer NIP

.............................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Obsługę serwisową oraz utrzymanie
w sprawności wybranych urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w Sądzie Okręgowym
w Koninie, Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Koninie oraz Sądzie Rejonowym
w Słupcy oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego:

Lp.
Rodzaj usługi

1.

Rodzaj usługi

Lp.

1.

Cena brutto za
1 kompleksowy
przegląd

Cena netto za
1 kompleksowy
przegląd

Cena brutto za
1 kompleksowy
przegląd

Cena netto za 1
roboczogodzinę

Cena brutto za 1
roboczogodzinę

Przegląd serwisowy i konserwacja wszystkich urządzeń
klimatyzacyjnych dot. Sądu Okręgowego w Koninie oraz
Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie
wymienionych w zaproszeniu do złożenia oferty (5 sztuk)

Lp.

1.

Cena netto za
1 kompleksowy
przegląd

Przegląd serwisowy i konserwacja wszystkich urządzeń
klimatyzacyjnych dot. Sądu Rejonowego w Słupcy Budynek A
oraz Budynek B wymienionych w zaproszeniu do złożenia oferty
(15 sztuk)

Rodzaj usługi

Stawka za roboczogodzinę napraw oraz usuwanie awarii urządzeń
wymienionych w zaproszeniu do złożenia oferty

Łączna cena ofertowa brutto za 1 kompleksowy przegląd serwisowy (Sąd Okręgowy w Koninie,
Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Koninie + Sąd Rejonowy w Słupcy Budynek A oraz
Budynek B) i 1 roboczogodzinę:
…………netto + ………VAT = ………… zł brutto
Słownie……………………………………….zł

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią Zaproszenia do złożenia oferty cenowej
i akceptujemy bez zastrzeżeń jego postanowienia.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. III
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
4. Oświadczamy, że załączony do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej projekt umowy został
przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia powierzymy podwykonawcom: (jeżeli
dotyczy)
a. …………………………
b. ………………………….
7. Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie
zobowiązań umowy jest / są :
1. ................................................................................................................
tel. kontaktowy, fax, mail: ………………….......................................
zakres odpowiedzialności ....................................................................
8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Inne informacje wykonawcy:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
9. Oferta została złożona na ……. kolejno ponumerowanych, zapisanych i podpisanych
stronach.
..........................................................................
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

