Załącznik nr 2 do SIWZ

POSTĘPOWANIE nr PBS-1/12/2015
FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY :………………………………………………………………………….
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FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ................................................................................
ADRES:………………………………………………………………………………………………
POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………………….
TEL./FAX/ E-MAIL………………………………………………………………………………….
NIP…………………………………. REGON:……………………………………………………..
BANK/ NR KONTA …………………………………………………………………………………
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:
NeoSentio Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 23 lok 20
30-306 Kraków
NIP 6762453619,
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem są Wykonanie w ramach projektu ISMOP usług instalacji
eksperymentalnych liniowych czujników temperatury gruntu w budowli eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego, wg schematów i procedur instalacyjnych
określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena:
Lp.
1.
a)
b)
c)
d)

Cena
Ilość wynikająca
Wartość netto
Wartość brutto
jednostkowa
z SIWZ
[zł]
[zł]
Wycena cząstkowa wykonania otworów na potrzeby instalacji czujników obejmujące wykonanie otworu, montaż czujnika w otworze,
zasypanie materiałem zasypowym:
Czujniki liniowe temperatury – głębokość do 1,25 m
148
Czujniki liniowe temperatury – głębokość do 2,75 m
148
Czujniki liniowe temperatury – głębokość do 4,25 m
148
Czujniki ciśnienia porowego – głębokość do 4, 5
20
Opis

W przypadku, gdy ofertę składa zespół składający się z grupy osób fizycznych i/lub podmiotu gospodarczego należy podać wszystkich członków zespołu i ich dane
osobowe
1

1

e)
2.
3.
a)
b)
4.
5.

Węzeł pomiarowy – głębokość do 1,5 m
Rury osłonowe typu arot (30 cm poniżej drogi
technologicznej) instalacja wraz z materiałem
Bruzdowanie
Poprzeczne (na skarpie)
Wzdłużne (kable sygnałowe i do słupów oświetleniowych)
Dokumentacja geodezyjna (wycena za punkt)
Materiały zapewniane przez Wykonawcę

74
74

RAZEM
Skrócenie terminu realizacji zlecenia
Oferujemy skrócenie terminu realizacji zlecenia o: ……… tygodni w stosunku do terminu 4 tygodni, o których mowa w SIWZ.
Termin płatności: przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Jednocześnie oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikiem nr 1 i 1A i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a warunki zostały
przez nas zaakceptowane oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2. spełniamy wymagania Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikiem nr 1 i 1A oraz, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. oferowana cena obejmuje cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
4. załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………..……………………………………………
5. oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron.
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2015 r.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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