ZAŁĄCZNIK NR 1
pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.
81-378 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18

Pełne dane adresowe Uczestnika/uczestników:
Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji ………………………………………………………………….
Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………
Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu rozbiórki schronohangarów
samolotowych oraz ich rozbiórkę” składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu
niniejszego zamówienia:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
wartość netto .................................... zł
VAT ............................................. zł
cena brutto ................................... zł (słownie........................................................................................
...........................................................................................................................................................)
2. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
zgodne z art. 13 ust 1 Regulaminu zamówień sektorowych.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli 30 dni od terminu składania Ofert.
5. Wadium w kwocie ……….zł zostało wniesione:
a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego
6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
a. siłami własnymi *
b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..*
*niepotrzebne skreślić

7. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (załącznik nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.
9. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
Faza I - Złożenie projektu rozbiórek do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wraz z wnioskiem o
wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę - w terminie do 18.05.2011 r.
Faza II - demontaż schronu samolotowego nr 18 bez skruszenia i utylizacji w terminie od
08.07.2011 r. do 30.07.2011 r.
Faza III – realizacja pozostałego zakresu zamówienia - w terminie od 08.07.2011r. do
15.09.2011r.
10. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.
12. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).
14. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

Miejscowość, data:
......................................................
(podpis i pieczęć imienna
osoby/osób właściwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)

