Załącznik nr 2 do WU
RDWT-271-2-1/20
OFERTA
Zamawiający :
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a
www.zdw.krakow.pl e-mail: rdwt@zdw.krakow.pl

1.

Dane Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................
b) Adres wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………….……….……........
……………………………………………………………………………………………………………………............................
..........................................................................................................................................................................................
tel.(kier.) ..............................................................................fax ........................................................................................
internet: http://..........................................................................
e-mail: ......................................................................................
Regon ......................................................................................
NIP ...........................................................................................
województwo ...........................................................................
Nr rachunku bankowego i nazwa banku .......................................................................................

2. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu z dnia 2020-03-10 na : „Remont urządzeń zabezpieczających w
ciągu DW 975 i 980 z podziałem na Zadania: Zadanie I: Remont siatki zabezpieczającej przed rumoszem
skalnym w ciągu DW 975 w m. Roztoka, Zadanie II:Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 980 w m.
Siemiechów”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie (wszystkie ceny należy podać do dwóch
miejsc po przecinku):
Przedmiot zamówienia
l.p.

1
2

„Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem na Zadania:
Zadanie I: Remont siatki zabezpieczającej przed rumoszem skalnym w ciągu DW 975 w
m. Roztoka, Zadanie II:Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 980 w m.
Siemiechów”
Zadanie I: Remont siatki zabezpieczającej przed rumoszem skalnym w ciągu DW 975
w m. Roztoka – zgodnie z wartością podaną w kosztorysie – załącznik nr 2.1. do WU
Zadanie II:Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 980 w m. Siemiechów zgodnie z wartością podaną w kosztorysie – załącznik nr 2.2. do WU

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO
(suma kwot podanych wpkt 1 i 2 powyżej):

Wartość kosztorysowa
brutto
(z uwzględnieniem 23%
VAT)
….............. zł
….............. zł

…............................... zł

SŁOWNIE : …....................................................................................................................................
3.
4.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach uczestnictwa podanych
w zaproszeniu do składania ofert i we wzorze umowy.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29-05-2020 r.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia zawartymi w warunkach uczestnictwa i
przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że przesłany wraz z zaproszeniem
wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi.
10. W przypadku wygrania przez nas przedmiotowego zamówienia osobą odpowiedzialną za realizacje umowy
będzie Pan/Pani ................................................................. nr telefonu kontaktowego.....................................
11. Załącznikami do niniejszej oferty są :
..........................................................
..........................................................
______________________
(imię nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
data .......................................

