Załącznik nr 3 do ogłoszen ia/zaproszen ia
Znak sprawy: 0'l IZPI2O15

dnia..

Pieczątka Wykonawcy

WzÓR oFERTY

Dla
Machura Bros CorPoration SP. j.
ul. Podjazdowa 3
62-002 SuchY Las

odpowiadając na ogłoszenie/zaproszenie

o

zamówieniu

z

dnia 24.03.2015 dotyczące

postępowania o udzielenie zamówienia o W trybie przetargu nieograniczonego ' w którym to
postępowaniu Zamawiający posiłkuje się przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r'

Prawo zamÓWień publicznych (Dz. U'

z

2013

r' poz.907 z

późniejszymi zmianami),

Sprawa:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego sieci
oraz zasilania elektrycznego na potrzeby stanowisk
komputerowej

zasilaniem gwarantowanym oraz wykonania
komputerowych wraz z
budynkowych zasilaczy awaryjnych UPS w dwóch budynkach Centrum
Biurowego Podwale w Poznaniu przy ul. Małachowskiego 10.

Składam/y* ofeńę następującej treści:

1.

oferuję/oferujemy* wykonanie całościzamówienia podstawowego za cenę netto za
.'.' '.'.'.'.. '''.'..zł. powiększoną o obowiązujący podatek od towaróW i usług

zł co

o kwotę
'''.'..zł (słownie

VAT w wysokości '.''.'.'...'...'% tj.

2'

brutto..'.'...'...'''.'

daje cenę
..

.

za poszczegó|ne wyodrębnione części'
a) CzęśÓw bud' B kondygnacja BO - ..''....'''.'.'zł. netto; ..''..'..' zł brutto

Wtym

Cena

b) CzęśÓwbud. B kondygnacja 81 - '.'' .'.... ..zł' netto; '.'''.''.' zł brutto
c) Częśćw bud. B kondygnacja 82 - ' ' '.. ... '. '. zł' netto; ''''..''.' zł brutto
zł netto '.''.'.''. zł brutto
d) CzęścW bud. A kondygnacja A0 zł netto.....'.''. zł brutto
e) Częśó w bud' A kondygnacja A1 _
złnetto........ zł brutto
f) Częśó w bud. A kondygna qa A2 g) Częśćw bud' A kondygnac.ja A3 - '. '.. ... '. ' ' ' ' zł netto '.. '. ' ' . zł brutto
h) Częścdotycząca zasilania gwarantowanego z UPs-ami budynkowymi
.

.

.

'

.

.

.

.

zł netto . '. '.. '.. ' zł brutto

1nłĄ

)

3.

Przyjmuję/przyjmujemy- do realizacji postawione przez zamawiająceg

o

'

W ogłoszeniu'

warunki' W tym obowiązek wykonania całościprzedmiotu zamÓWienia podstawowego
albo wykonania zleconych częściprzedmiotu zamówienia wg wyboru Zamawiającego.
4.

Termin wykonywania usługi: .

Ą

ośWiadczam/y*' Że zapoznałem się/zapoznaliśmy się*
i nie Wnoszę/nie Wnosimy do nich

z

dokumentami przetargowymi

zastrzeŹeń'

Że przyjmujęlprzyjmujemy* warunki płatnościi gwarancji opisane
W opisie przedmiotu zamówienia, a W przypadku Wybrania mojej/naszej ofeńy

6'

oświadczamty*,

zobowiązuję się/zobowiązujemy* się do podpisania umowy na warunkach okreś|onych
w załączonym projekcie Umowy' W terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego '

7.

oświadczam ty* ' że nie podlegam/y- wyk|uczeniu

z prowadzonego postępowania _ ań'

24 ust. 1 Ustawy Pzp.

8'

oświadczamly* ' Że reprezentowany przeze mnielprzez nas* w niniejszej ofercie podmiot

jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze
........, REGON
NtP ...............

L

identyfikacyjnym

Nr telefonu

10. Nrfax.
1

1

.

Adres e-mail

... .. . ... ..

.

.

12' Załącznikami do ofeńy, stanowiącymi jej integralną część,są
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

ńJil

o.ool' uóoń".nion"j

*

ftfftA,

