Nr sprawy: 4/DPZ – 13A/U/2011

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy
(roboty murarsko-tynkarsko-malarskie rejon administracji Oddział Nr 2)
Zamawiający:

Gmina Miejska Słupsk
PGM Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

I. Informacje o wykonawcy:
Nazwa i adres wykonawcy (wykonawców)*.............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Nr statystyczny- Regon...................................... Nr NIP: .....................................................
Tel./fax: …………………………………….…; e-mail: ………………………………….

II. W odpowiedzi na zaproszenie do złoŜenia oferty na wykonywanie robót remontowo-konserwacyjnych
oraz usuwanie awarii w zakresie robót murarsko-tynkarsko-malarskich, w zasobach stanowiących
własność Gminy Miejskiej Słupsk będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku - rejon
administracji Oddziału Nr 2 PGM przy ul. Pl. Zwycięstwa 4 - oferujemy realizację zamówienia według
niŜej określonych składników kalkulacyjnych do kosztorysowania i rozliczania wykonanych robót:
- stawka roboczogodziny (uwzględniająca narzuty Kp i Zysk): …………… zł/r-g
(słownie złotych: .....................................................................................................................................................)
- stawka roboczogodziny netto (bez narzutów) : ...............zł/r-g
- koszty pośrednie do R i S

- ….… %

- zysk do RiS+Kp R i S

- …… %

- koszty zakupu do M

- 7,5 %

2. Podstawa wyceny robót: KNR-y, KNNR-y publikowane przez Ministerstwo Infrastruktury lub WACETOB i
rozliczenie kosztorysem powykonawczym: w przypadku robót nie uwzględnionych w KNR o normy uzgodnione
przez strony i rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym z uwzględnieniem stawki roboczogodziny i
wskaźników narzutów określonych w punkcie 1.
3. Ceny i ilości materiałów oraz ceny i czas pracy sprzętu – rozliczane będą wg zasad określonych w wzorze umowy.
4. Stawka podatku VAT 8% dla robót wykonywanych na budynkach i lokalach mieszkalnych
5. Stawka podatku VAT 23% dla robót wykonywanych na budynkach uŜytkowych
6. Termin realizacji (wykonania zamówienia) – od dnia zawarcia umowy do 28.02.2011r.
7. Na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia udzielimy 12 miesięcznej gwarancji.
8. Termin płatności za wykonane i odebrane roboty: 30 dni od daty złoŜenia zatwierdzonej faktury.
9. Oświadczam(y), Ŝe akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w niej podanych w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10.Oświadczam(y), Ŝe uzyskaliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
11. Oświadczam(y), Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
12. Oświadczam, Ŝe nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Załącznikami do niniejszej oferty są :
...........................................................
..........................................................
..........................................................
.........................................................

......................................... dnia ..................2011r.

.................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób upowaŜnionej/ych do
występowania w imieniu wykonawcy

