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FORMULARZ OFERTOWY
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Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

Zamawiający
URBIS Spółka z o.o. 
ul. B. Chrobrego 24/25
62-200 GNIEZNO

Wykonawca

Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Adres e-maila Wykonawcy:
…………………………………………………………….…………...
…………………………………………………………………………
NIP …………………………………………………….………………
Tel. …………………………………………………….………………

Oferowana cena netto 

i brutto

(z podatkiem VAT)

Wartość zadania netto:

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

Słownie: ..............................................................................

…………………………………………………………………..
Wartość zadania brutto:

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

Słownie: ..............................................................................

…………………………………………………………………..
 W tym
ul. B. Chrobrego 24/25
cena 
netto..............................................................................................
..........zł 
(słownie: .......................................................................................
......................) 
podatek 
VAT.................................................................................................
...zł 
cena 
brutto.............................................................................................
.........zł 
(słownie: .......................................................................................
.................... .)

ul. B. Chrobrego 21
cena 
netto..............................................................................................
..........zł 
(słownie: .......................................................................................
......................) 
podatek 
VAT.................................................................................................
...zł 
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cena 
brutto.............................................................................................
.........zł 
(słownie: .......................................................................................
.................... .)
ul. Fabryczna 7: 
cena 
netto..............................................................................................
..........zł 
(słownie: .......................................................................................
......................)
podatek 
VAT.................................................................................................
...zł 
cena 
brutto.............................................................................................
.........zł 
(słownie: .......................................................................................
.................... .) 
Lulkowo 12 A - ZZO: 
cena 
netto..............................................................................................
..........zł 
(słownie: .......................................................................................
......................)
podatek 
VAT.................................................................................................
...zł 
cena 
brutto.............................................................................................
.........zł 
(słownie: .......................................................................................
.................... .)
Kawiary 40: 
cena 
netto..............................................................................................
..........zł 
(słownie: .......................................................................................
......................)
podatek 
VAT.................................................................................................
...zł 
cena 
brutto.............................................................................................
.........zł 
(słownie: .......................................................................................
.................... .)
Konserwacja podzespołów monitoringu (Chrobrego 21, 
Chrobrego 24/25, Fabryczna 7, Kawiary 40):
cena 
netto..............................................................................................
..........zł 
(słownie: .......................................................................................
......................) 
podatek 
VAT.................................................................................................
...zł 
cena 
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brutto.............................................................................................
.........zł 
(słownie: .......................................................................................
.................... .)               
                        

Termin wykonania zamówienia Do 31.12.2018 r

Warunki płatności                                            30 dni

1. Oświadczam, że zapoznałem się specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wszystkimi

dołączonymi do niej załącznikami (w tym ze wzorem umowy). Na ich podstawie uzyskałem

niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że dokonałem wizji  lokalnej w terenie i  zdobyłem konieczne informacje do

przygotowania oferty.

3. Oświadczam,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania

zamówienia. 

4. Informacje dotyczące podwykonawców: 

L.p.
Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca

zamierza powierzyć podwykonawcom

Firma

podwykonawcy

1.

2.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu

ostatecznego terminu składania ofert.
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6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

na warunkach ustalonych w specyfikacji i wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

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

           (miejscowość, data)                                                                (pieczątki i podpisy osób uprawnionych
                                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy)
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