Przetarg nieograniczony - dostawa ADM.271-11-2016
Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………2016 r.
/miejscowość/
Nazwa i adres wykonawcy
..............................…………
..............................…………
Adres do korespondencji:
...............................………
e – mail: .....................…
tel. ........................………
fax: ........................………
„Stadion Miejski " spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Słoneczna 1
15-323 Białystok

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację dostawy polegającej na:
„Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED na Stadionie Miejskim w Białymstoku"

1.

Oferujemy wykonywanie dostawy i montażu zgodnie z koncepcja pn. „Modernizacja oświetlenia
fragmentu promenady usytuowanej od strony ul. Słonecznej i obszaru zlokalizowanych tam
kołowrotów” za cenę ryczałtową w wysokości ………………………..…… zł netto powiększone o
należny podatek VAT w wysokości

......% co

stanowi

cenę

brutto w wysokości

.............................................zł
2.

Parametry oferowanych opraw oświetleniowych LED:
1) oprawa LED 40W
Parametry urządzenia/ typ model
Kąt strumienia:
Barwa światła :
Strumień świetlny:
Napięcie zasilania:
Moc oprawy:
Temperatura pracy:
Stopień IP:
Stopień ochrony:
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Wymiary:
Współczynnik mocy:
Żywotność:
Ra:
Spadek strumienia świetlnego w przeciągu
5 lat:
Kąt nachylenia oprawy regulowany w
zakresie:
Współczynnik mocy:

2) oprawa LED 80W
Parametry urządzenia/ typ model
Kąt strumienia:
Barwa światła :
Strumień świetlny:
Napięcie zasilania:
Moc oprawy:
Temperatura pracy:
Stopień IP:
Stopień ochrony:
Wymiary:
Współczynnik mocy:
Żywotność:
Ra
Spadek strumienia świetlnego w przeciągu
5 lat
Kąt nachylenia oprawy regulowany w
zakresie
Współczynnik mocy

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.

4.

Oświadczamy, że jesteśmy związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5.

Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ

6.

Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na pozostałe urządzania i materiały zastosowane przy
realizacji zamówienia z wyłączeniem opraw oświetleniowych na ……… miesiące/cy.

7.

Wadium o wartości 1500,00 zł zostało wniesione w dniu………… w formie…………………
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8.

Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia zamierzamy:
a) wykonać sami*
b) powierzyć podwykonawcom (należy podać firmę) tj.: ........................ .................................
w części dotyczącej*….……………………………….............................................................

9. Po przeprowadzonym postępowaniu proszę o zwrot wadium na konto nr
……………………………….…………… (dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w
pieniądzu).
10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
12. Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na ....... stronach, kolejno
ponumerowanych od nr 1 do nr ....….
13. Do oferty dołączamy następujące dokumenty:
1) .................................................................................
2) .................................................................................
3) .................................................................................

………………………………………………
/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/
Uwaga:
*niepotrzebne skreślić
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