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

      pełna nazwa Wykonawcy                                           
i jego siedziby z dokładnym adresem    

                                                             
                                                    

oferuję (emy)  wykonanie  pełnego  zakresu   prac  związanych   z  realizacją  przedmiotu  zamówienia, zgodnie
obowiązującymi  przepisami BHP, pożarowymi , eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, na następujących 
warunkach :

( słownie : …...............................................................................................................................................)

i  została  skalkulowana w poniższej tabeli :

Ilość            
punktów

pomiarowych

Cena
jednostkowa

brutto

Wartość
brutto

szt zł/pkt zł

1.1.
Skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej

4 133

1.2. Oporność izolacji 446

1.4 Oferowana  cena   jest   naszym   proponowanym  łącznym   wynagrodzeniem   brutto  za  realizację 
przedmiotu zamówienia (umowy).

1.5. Wysokość  w/w  wynagrodzenia  brutto  ulegnie  zmianie w zależności  od  ilości  faktycznie  wykonanych 
pomiarów ( ilości punktów pomiarowych).

1.6. Proponowana cena jest ceną  brutto  uwzględniającą  wszystkie składniki  wynikające  z  obowiązujących  

„Pomiary okresowe instalacji elektrycznych  w  Samodzielnym  Publicznym Wojewódzkim  
       Szpitalu Zespolonym w  Szczecinie” . 

1.   Nasza  cena  ofertowa  brutto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  kwotę :

 ……………...…................zł .
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Załącznik nr 1 do Umowy 

OFERTA CENOWA

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

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

REGON.......................................................................... Nr NIP  ...................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

          Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa wykonawcy)

Nr konta bankowego:

Pkt Rodzaj pomiarów elektrycznych

Razem :

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

nr telefonu ...................................................................... nr faxu ................................................................

e-mail  .............................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie nr TE.220-41/2012 z dnia 13.04.2012 na wykonanie zamówienia 

p.n. :



w momencie  składania  oferty   przepisów  państwowych i  lokalnych i obejmuje  wszelkie  koszty  wraz
z  ubezpieczeniem  od odpowiedzialności  cywilnej  wykonawcy  za szkody wyrządzone  osobom  trzecim
oraz należny obowiązujący w okresie realizacji umowy podatek VAT.

2.  Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.  Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:  

                            
7.  Jednocześnie   przesyłam (y)   wymagane   zgodnie   z   SIWZ   oświadczenia  i dokumenty.

..............................., dn. ..............................                                 
   ( miejscowość )

                                                                          ......................................................................................
     (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

                                     

1.       ...................................

5.       ...................................

2.       ...................................

3.       ...................................

4.       ...................................

6.  Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest:…………………………………..………………………………

8.  Ofertę składamy na ................ kolejno  ponumerowanych stronach. 

( imię i nazwisko- stanowisko)

Na ofertę składają się :

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

     z dnia 13.04.2012 raz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

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

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

5.  Oświadczamy, że  oferta  nie  zawiera/ zawiera  (właściwe podkreślić)   informacji  stanowiących  tajemnicę 

     przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji. Informacje takie  zawarte  
     są w następujących  dokumentach:

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

3.  Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy  na  warunkach  

     zawartych   w   projekcie   umowy   stanowiącym   załącznik   nr 1   do   zaproszenia    nr   TE.220-41/2012 


