FORMULARZ OFERTY
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa
Wymiana stolarki drzwiowej
Termomodernizacja posadzki na gruncie – pozostałe roboty
Termomodernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją
Termomodernizacja ścian poniżej terenu – pozostałe roboty
Termomodernizacja elewacji
Modernizacja centralnego ogrzewania
Modernizacja klimatyzacji nawiewno-wywiewnej – pozostałe roboty
Instalacja próżniowych paneli solarnych cw.u. - 3 szt. o powierzchni czynnej 2 m2, ze
sterownikiem i zasobnikiem wody o pojemności co najmniej 300 I, przebudowa
instalacji cw.u. po istniejącej trasie;
Montaż osłony przeciwsłonecznej ze szkła hartowanego z wklejonymi modułami PV
wraz z konstrukcją wsporczą

w budynku biurowo -magazynowo -usługowym przy ul. Pocztowej 3, dz. nr geod. 37 ark. m.
47 w Zamościu oraz
Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji zachodniej i wschodniej budynku
– pozostałe roboty
Osłony przeciwsłoneczne pionowe na elewacji zachodniej budynku
Osłony przeciwsłoneczne poziome - żaluzje fasadowe ruchome na elewacji zachodniej
i wschodniej budynku z napędem elektrycznym.
Docieplenie ścian zewnętrznych
Instalacja ciepła i chłodu w oparciu o system klimakonwektorów i system VRF
Instalacja wentylacji mechanicznej

w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj, dz. nr 87 ark. nr
30 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA
MARKET" w Zamościu i Biłgoraju” - II Etap.
 Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET"
Florian Kapica
ul. Kościuszki 15
23-400 Biłgoraj
NIP: 9180001068
REGON: 950005068

 Nazwa i adres Wykonawcy, NIP: REGON:
.................................................................................................................................................
.....................................................................woj… ………………........................................
 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do ………………………………… r.
 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)


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



Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: 60 miesięcy od daty
odbioru przedmiotu zamówienia. Przyjmujemy do wiadomości, iż w przypadku
zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż 60 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu zamówienia, oferta nasza zostanie odrzucona.



Terminy płatności:
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury za wykonany przedmiot zamówienia.



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.

 Informacje dodatkowe Wykonawcy:
- nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów ……………………………………...,
- numer telefonu ……………………………………………………………..,

- numer faxu ………………………………………………………………….,
- poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………………………,
- adres internetowy (URL) …………………………………………………..,
 Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) dokument rejestrowy
2) …………………………………………………………………………………………
3) .........................................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................................
5) ..........................................................................................................................................
6) …....................................................................................................................................

Miejscowość …………………………………

Data ……………. 2018r.

……………………………………
Podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

