Załącznik nr ł do Umowy

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany(-ni)

działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)
NIP .
Nr konta bankowego .
Nr telefonu .

Nr faxu i

e-mail .
w odpowiedzi na zaproszenie

do złoż enia oferty na wykonanie zadania p.n.:

„Monitorowanie sygnałów z systemu sygnalizacji po ż aru zainstalowanego w Samodzielnym
Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. A. Soko łowskiego 11 w
Szczecinie".

składam(-my) niniejszą ofertę :
ł.

Oferuję(-jemy) wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach okre ślonych w Umowie za cenę
umowną :

1.1. Proponowana ofertowa cena brutto wynosi .

PLN

(słownie •

)

1.2. Proponowana ofertowa cena netto wynosi:

PLN

(słownie •

)

1.3. Podatek VAT ..........% , wynosi:

PLN

(słownie i
2.

Oświadczam(-my),

)
że proponowana cena ofertowa brutto stanowi

całkowite ryczałtowe

wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, obejmuje m.in. :

2.1. koszty zakupu, monta żu i uruchomienia urz ądzeń do transmisji danych,
2.2. koszty konserwacji, serwisu, napraw i ewentualnych wymian urz ądzeń do transmisji danych w okresie
wykonywania przedmiotu Umowy,
2.3. koszty monitorowania sygna łów,
i uwzględnia wszystkie składniki wynikające z obowiązują cych w momencie składania oferty przepisów
1

pa ń stwowych i lokalnych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno ści cywilnej wykonawcy za szkody
wyrządzone osobom łrzecim.
3. Miesi ęczne rycza łtowe wynagrodzenie brutto w okresie od 01.022018 do 31.032019 wynosi :
PLN
(słownie .

)

4. Wynagrodzenie brutto za okres od 08.01.2018 do 31.01.2018 stanowi 24/31 miesi ęcznego
ryczaltowego wynagrodzenia brutto okre ś lonego w punkcie 3 niniejszej oferty i wynosi :
PLN
(słownie .

)

5. Oświadczam(-my), że jestem(- śmy) związany(-ni) niniejsz ą ofertą przez okres 30 dni od up ływu terminu
składania ofert.
projekcie umowy
6. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-li śmy) się z warunkami zawartymi w
i akceptuję(-emy) je w ca łości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowi ązuję(-jemy) si ę do
podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy.
7. Oświadczam(-my), że oferta nie zawiera/zawiera (wlaści'we podkreślic5 informacji(-e) stanowi ących(-e)
tajemnicę przedsię biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje
takie zawarte s ą w następujących dokumentach:

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:
(imię nazwisko — stanowisko)
Osobą odpowiedzialn ą za realizacj ę umowy (kierownikiem robót) i upowa żnioną do kontaktów
z Zamawiają cym ze strony Wykonawcy jest:
tel . kont• ••••••••••NOMINN EEEEEE •
(imię nazwisko — stanowisko)
Ofertę składam(-my) na

kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :
1.
2.
3.

, dn
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy w przypadku
oferty wspólnej - podpis ka żdego z wykonawców składających ofertę
wspóln ą)

2

