FORMULARZ OFERTY
 Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych zakup materiałów i
robót budowlanych związanych bezpośrednio ze zmniejszeniem zapotrzebowania na
energię końcową lub zmniejszeniem strat energii pierwotnej w ramach projektu
„Termomodernizacja budynków tartaku w Sosnowicy” na ul. w zakresie:
I.

Kwalifikowane:

1. Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej dachu, izolacji termicznej
ścian, wymiany stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej i bram - branża budowlana mała hala budynek nr 1 - obejmuje koszt wymiany płyt warstwowych ocieplenia
wydzielony z poz. 1 tabeli elementów scalonych kosztorysu-Termomodernizacja budynku
- dach.
2. Roboty modernizacyjne w zakresie systemu wentylacji -mała hala budynek nr 1 - poz. 5
tabeli elementów scalonych kosztorysu mała hala budynek nr 1
3. Roboty modernizacyjne w zakresie modernizacji systemu grzewczego i i montażu
nowego źródła ciepła - kotła na biomasę (OZE)- mała hala budynek nr 1 - poz.1, 2, 3, 4
tabeli elementów scalonych kosztorysu mała hala budynek nr 1
4. Roboty termomodernizacyjne w zakresie izolacji termicznej dachu, izolacji termicznej
ścian, wymiany stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej i bram - branża budowlana duża hala budynek nr 2 - termomodernizacja dachu obejmuje koszt wymiany płyt
warstwowych ocieplenia wydzielony z poz. 1 tabeli elementów scalonych kosztorysuTermomodernizacja budynku - dach.
5. Roboty modernizacyjne w zakresie systemu wentylacji duża hala budynek nr 2 -poz.4
tabeli elementów scalonych kosztorysu duża hala budynek nr 2
6. Roboty modernizacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania -duża hala budynek
nr 2 - - poz.1, 2, 3 tabeli elementów scalonych kosztorysu duża hala budynek nr 2

II.

Niekwalifikowane:

1. Roboty modernizacyjne w zakresie dachu - branża budowlana - mała hala budynek nr 1 obejmuje: wymianę pokrycia dachu (demontaż starej blachy i położenie nowego pokrycia
z blachy), orynnowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich wokół dachu. Koszty
zostały oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego (w załączeniu). Dot. poz. 1
tabeli elementów scalonych- Termomodernizacja budynku - dach.

2. Roboty modernizacyjne w zakresie dachu - branża budowlana - duża hala budynek nr 2 obejmuje: wymianę pokrycia dachu (demontaż starej blachy i położenie nowego pokrycia
z blachy), orynnowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich wokół dachu. Dot. poz. 1
tabeli elementów scalonych- Termomodernizacja budynku - dach.
2. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ireneusz Goławski "IR-BUD"
ul. Warszawska 87, 21-400 Łuków
NIP 8250006568
3.

Nazwa i adres Wykonawcy, NIP: REGON:

......................................................................................................................................................
......................................................................woj…......................................................................
4.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2020-12-31 roku.

5.

Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
a)

Cena netto (bez podatku VAT): .................................................. zł
(słownie: ................................................................................ złotych ….. groszy),

b)

podatek VAT wynosi: …………..... zł, według stawki …… %
(słownie: ................................................................................. złotych ….. groszy),

c)

Cena oferty (z podatkiem VAT): ............................. zł.
(słownie: ................................................................................ złotych ….. groszy),

Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi będącej
przedmiotem zamówienia (zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert)

6.

Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.

Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji: …………………………………lat
od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Przyjmujemy do wiadomości, iż w przypadku
zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż 3 lat od daty odbioru przedmiotu
zamówienia, oferta nasza zostanie odrzucona.

8.

Czas reakcji serwisowej na wykonane roboty budowlane wynosi………………………
godz. Przyjmujemy do wiadomości, iż w przypadku zaoferowania czasu reakcji
serwisowej dłuższy niż 72 godziny od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony
kanał komunikacji do chwili podjęcia reakcji, oferta nasza zostanie odrzucona.

9.

Terminy płatności:
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury za wykonany przedmiot zamówienia.

10.

Oświadczamy, że :
1) akceptujemy warunek, iż w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują nam
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego,
2) w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego,
3) wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
prawa,
4) przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w niniejszej ofercie,
5) akceptujemy warunki określone w przedmiocie zamówienia,
6) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu
zamówienia oraz VAT.

11. Informacje dodatkowe Wykonawcy:
- nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów ……………………………………...,
- numer telefonu ……………………………………………………………..,
- poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………………………,
- adres internetowy (URL) …………………………………………………..,
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) dokument rejestrowy
2) …………………………………………………………………………………..

Miejscowość ……………..Data …………….
……………………………………
Podpis
osób
uprawnionej
do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

