Załącznik nr 2 do SIWZ


………………………………………
           ( pieczęć firmowa Wykonawcy )

NIP Wykonawcy: ……………………………………..…..

REGON Wykonawcy: ……………………………………

Tel. …………………… Fax. …………………… E-mail. ………………...........………………...
( prosimy o czytelne wpisanie danych kontaktowych )

                                                                                                   Do Zamawiającego:

                                                                                               Gmina Miasta Lipna
                                                                      Plac Dekerta 8
                                                                     87 – 600 Lipno


         FORMULARZ OFERTOWY

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług polegających na Wymiana folii basenowej na płytki ceramiczne w niecce sportowej wraz z rynnami przelewowymi na Krytej Pływalni w Lipnie:

Oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia:
Kryterium
I

Cena oferty

Netto
VAT- …. %

Brutto

Cena ryczałtowa za wykonywanie przedmiotu zamówienia





Słownie




Kryterium
II
Okres gwarancji
Ilość miesięcy gwarancji*

Długość udzielonego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane

Kryterium
III
Termin wykonania zamówienia
Ilość przyznanych punktów
Zobowiązanie**

do 16  październik  2017 r.
20


do 23  październik  2017 r.
10


do 30  październik  2017 r.
0

*) Na przedmiot zamówienia należy udzielić  gwarancji jakości na okres w przedziale: minimum 3 lata – 36 miesięcy ; maksimum  - 5 lat – 60 miesięcy ),
**) zaznaczyć „X” w odpowiedniej kratce deklarowany okres wykonania zamówienia

II. Oświadczenia:
1.  	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2.	Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
3.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.	Oświadczamy, że przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia do umowy oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane.
	Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej w siedzibie zamawiającego lub w innym wskazanym przez niego miejscu.
5.	Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
5.1. Wypełniony formularz  cenowy ( kosztorys ofertowy ) - załącznik
5.2. Dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane).
5.3. Pełnomocnictwo do składania oferty ( jeżeli występuje ).
5.4. Oświadczenia wymagane w SIWZ. 

Informacje zawarte w ofercie w dokumentach nr ………………... ( numer z poniższej tabeli ), na stronach od ….... do ….... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Lp.
Wyszczególnienie
Ilość stron
	



	



	



	



	



	



	



	



	



	







................................................
           ( podpis i pieczęć )



.........................................., dnia ...................................
 

