Poznań, dnia 27.05.2015r.
Znak sprawy SP38-231/ 2/2015

FORMULARZ OFERTY
na malowanie wnętrz poniżej 30 000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia)

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p.zm.)

I. Nazwa ZAMAWIAJĄCEGO
Szkoła Podstawowa nr 38
ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań
II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu drzwi w pomieszczeniach na parterze budynku
Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu.
Przedmiot obejmuje:
a.

przeniesienie istniejącej zabudowy na korytarzu - drzwi – 1 sztuka (korytarz prawy, hol, parter)

b.

demontaż starych drzwi, montaż ościeżnic oraz nowych drzwi – łącznie 12 sztuk.
Rozmiary drzwi:
70 L – 1 sztuka
80 L – 3 sztuki
80 P – 2 sztuki
90 L – 2 sztuki
90 P – 2 sztuki
130 L – 1 sztuka (dzielone)
130 P – 1 sztuka (dzielone)

a)

termin wykonania zamówienia: od 29.06.2015 do 15.07.2015 ,

b)

okres gwarancji: .......................................,

c)

warunki płatności : przelew, 14 dni

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu Oferty należy złożyć w terminie do dnia 5 czerwca 2015 do godz. 10:00 w formie:

o

pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Romana Brandstaettera 6, 61-659 Poznań

o

faxem na numer: 61 820 36 91

o

w wersji elektronicznej) na e-mail:sp38poznan@interia.pl

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ADRES: ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP: ............................................................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO: ..........................................................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:....................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ........................................................................................................................zł.
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym Wykonawcy**.

2. Oświadczam, że:
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1.

...................................................................

2.

...................................................................

3.

...................................................................

4.

...................................................................

................................, dnia ............................

.............................................
podpis osoby uprawnionej

(pieczęć wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić
**) jeżeli jest konieczność załączenia formularza cenowego

