Załącznik nr 1 do IDW- Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
Na zadanie: „Rozbudowa z przebudową budynku hotelowego „Villa
Wernera” w Szklarskiej Porębie, realizowana przez firmę "Hotel
Wernera" Sp. z o.o. ”
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach:
Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”
Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
Schemat 1.1.D1:”Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność
turystyczną regionu”
Podschemat 1.1.D1.a: „Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność
turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów
pobytowych EURO 2012)”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013
ZAMAWIAJĄCY:

Hotel Wernera Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 9
58-580 Szklarska Poręba
Nr NIP: 6912438545
Regon: 020980550
Polska
1. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p.

Nazwa Wykonawcy

1.

1

Adres Wykonawcy

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu

3. Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1) zapoznałem się z treścią IDW dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia,
3) cena mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
bez podatku VAT: .......................... PLN (słownie: ...............................................)
stawka podatku VAT: ...........%
podatek VAT: .................................. PLN (słownie: ...............................................)
z podatkiem VAT ............................... (słownie: ...............................PLN),
4) niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni,
5) akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony (e) - zał. Nr 5 do
IDW,
6) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Opisem przedmiotu zamówienia
przedstawionym w pkt. IV IDW oraz wyjaśnieniami Zamawiającego do tego
dokumentu. Zbadałem (zbadaliśmy), zrozumiałem (zrozumieliśmy)
i sprawdziłem (sprawdzaliśmy) te dokumenty i stwierdziłem (stwierdziliśmy),
że nie zawierają błędów ani innych wad, przeprowadziłem wizje lokalną
miejsca budowy,
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuje (my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną
wskazane przez Zamawiającego,
8) składam (y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/ [jako Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] 2,
9) [Nie zamierzam (y) zamierzam powierzać do podzlecenia części
niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia
zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

2

Nazwa części zamówienia

L.p.
1.
2.
4. Podpis (y):
I.p.

Nazwa
Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby
upoważnionej
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy

Podpis
osoby
Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i
upoważnionej do
data
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy

1.

Wykonawca usuwa niepotrzebne

2

3

