Znak sprawy: TA/Zp-2/2012
Załącznik nr 9 SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa Wykonawcy1:
...........................................................................
...........................................................................
Adres siedziby Wykonawcy:
...........................................................................
...........................................................................
NIP:
....................................................
REGON:
....................................................
Nr konta bankowego:
..................................................................
Dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym:
............................................................................
…………………………………………………..
Nr telefonu:
....................................................
Nr faksu:
....................................................
e-mail:
W

........................................................
odpowiedzi

na

ogłoszenie

o

przetargu

nieograniczonym

znak:

TA/Zp-2/2012,

po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą podstawę złożenia oferty
w niniejszym postępowaniu – zwaną dalej „SIWZ” – w tym Dokumentacją projektową stanowiącą załączniki
nr 1 – 4 SIWZ, oraz wymaganiami dotyczącymi warunków wykonania zamówienia określonymi we Wzorze
umowy, o którym mowa w dziale XVI SIWZ, nie wnosząc zastrzeżeń do SIWZ2 i akceptując wynikające z niej
konsekwencje,
Zamawiającemu

reprezentując
ofertę

wskazanego
na

Wykonawcę/Wykonawców3,

wyżej

przebudowę

budynku

składam

farmakologii

niniejszym

usytuowanego

w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek A) na potrzeby Centrum BadawczoRozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego, oświadczając co następuje:
1)

Cena za wykonanie całego zamówienia (Cena za zamówienie), skalkulowana jako wynagrodzenie
ryczałtowe brutto stosownie do wymagań i zakresu podanego w działu X SIWZ wynosi
………………………………………………………………………………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………) 4:

2)

Cena wskazana w pkt 1 uwzględnia wszystkie okoliczności wskazane w dziale X ust. 1 i 2 SIWZ.

1

W przypadku gdy oferta składana jest jako oferta wspólna w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 5) SIWZ należy uwzględnić postanowienia
odnoszące się do wykonawców składających ofertę wspólną, w tym postanowienia działu XI ust. 12 pkt 4) - a na etapie zawierania umowy –
postanowienia działu XV SIWZ.
Jeżeli w postępowaniu udzielono wyjaśnień lub dokonano modyfikacji specyfikacji w trybie i zasadach określonych w art. 38 ustawy PZP,
wskazane oświadczenia obejmują również swoim zakresem treść udzielonych wyjaśnień i modyfikacji.
2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa przynajmniej ten z Wykonawców składających
ofertę wspólną (w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 5 SIWZ), który jest pełnomocnikiem, o którym mowa w dziale XI ust. 12 pkt 4) SIWZ.
3

4

Zapoznać się z treścią działu X specyfikacji. Z uwzględnieniem konsekwencji art. 87 ust. 2 ustawy PZP, kwota wskazana w niniejszym
punkcie formularza stanowić będzie wynagrodzenie brutto wykonawcy z tytułu wykonania umowy o niniejsze zamówienie
(§ 10 ust. 1 Wzoru umowy)
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3)

Zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik nr 11 SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wezwania Zamawiającego do zawarcia przez nas umowy
o wykonanie niniejszego zamówienia w miejscu, terminie i innych warunkach wyznaczonych przez
Zamawiającego w dziale XV SIWZ, w tym warunkach dotyczących uprzedniego wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4)

Inne oświadczenia Wykonawcy ……………………………………………………….

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

............................dnia ..........................

podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

2

