załącznik nr 1

Zamawiający:

Wykonawca:

Wspólnoty Mieszkaniowe
ul. 1 Maja 7, 8/9, 10, 11/12
59-700 Bolesławiec
(pieczęć firmowa)

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na:
Renowację elewacji zabytkowych kamienic mieszkalnych w Bolesławcu
przy ul. 1 Maja 7, 8/9, 10, 11/12 w Bolesławcu wraz z wymianą stolarki okiennej i
drzwiowej w częściach wspólnych, w ramach programu „Nowa Starówka”,
realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec.
Na podstawie art. art. 701 – 705 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)

1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości

cena ryczałtowa brutto:

słownie:
, przy czym stanowi ona sumę proponowanych poniżej cen cząstkowych brutto dla
poszczególnych wspólnot:
zł brutto

1. ul. 1 Maja 7
słownie:

zł brutto

2. ul. 1 Maja 8/9
słownie:

3. ul. 1Maja 10
Słownie:
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4. ul. 1 Maja 11/12
Słownie:

Proponowane ceny cząstkowe będą stanowiły całkowite wynagrodzenia ryczałtowe w
umowach zawieranych z poszczególnymi wspólnotami.
wymagany termin realizacji umowy

do 14 września 2018 r.

warunki płatności

faktura jednorazowa po odbiorze
końcowym, zapłata w terminie do 30 dni od
daty złożenia prawidłowo sporządzonej
faktury do Zamawiającego.

gwarancja

72 miesięcy od daty odbioru końcowego

1.
Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”
warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do
zawarcia umów na ww. warunkach.
2.
Zobowiązuję się, że w przypadku wygrania postępowania i realizacji zamówienia
przy udziale Podwykonawców, Umowy z Podwykonawcami zostaną zawarte zgodnie z
postanowieniami art. 6471 ustawy Kodeks Cywilny
Następujące części niniejszego zamówienia powierzę Podwykonawcom1:
Lp.

Wartość prac

Zakres prac

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

3.
Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione rozdz. IV
„Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej”.

………………………………………………………………..
data pieczęć i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty
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Zamawiający zastrzega, że część dotycząca wykonania robót renowacyjnych elewacji nie może być powierzona
Podwykonawcom
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