Załącznik nr II

OFERTA
Pieczęć Dostawcy
(adres Spółki)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 1/2012/EWK na:
na dostawę i montaż turbin wiatrowych wraz z wykonaniem fundamentów w ramach zadania „budowa
Zespołu Elektrowni Wiatrowych Koźmin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, składającego się
z dwóch turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda, oraz jednej turbiny o mocy 0,8 MW, zlokalizowanego
na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Dostawcy )

1. SKŁADAM/ SKLADAMY* OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Warunkach Przetargu nr 1/2012/EWK.
2. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu nr 1/2012/EWK i
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ/

OFERUJEMY*

wykonanie

przedmiotu

zamówienia

za

cenę

netto:..................................................................EURO.
(słownie netto:......................................................................................................................)
4. Na wykonane prace udzielamy:
2 (słownie: dwuletniego) letniego okresu gwarancji i konserwacji na przedmiot zamówienia .
5. ZOBOWIĄZUJĘ/ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ* do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 210
dni od dnia zawarcia umowy.
6. AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY* warunki płatności określone przez Zamawiającego w Warunkach
Przetargu nr 1/2012/EWK.

7. UWAŻAM/UWAŻAMY SIĘ* za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany Warunkach
Przetargu nr 1/2012/EWK, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu otwarcia ofert.
8. Zamówienie

ZREALIZUJĘ/

ZREALIZUJEMY*

sami/przy

udziale

podwykonawców*.

Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zadania:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
9. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY*, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY*, zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Warunkach Przetargu nr
1/2012/EWK, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
.............................................................................................................................................
12. OFERTĘ niniejszą składam/składamy* na .............. stronach.

................................................. dnia ....................................... 2012 r.

.....................................................
(podpis Dostawcy)

* niepotrzebne skreślić

