PRZETARG ANCO
NR 52/2017
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE DN
25 (o długości ok. 1 m) w gminie Jarocin.
Data zamieszczenia:

07.09.2017 r.
Sposób uzyskania informacji:

Sposób odbioru niezbędnych dokumentów należy uzgodnić telefonicznie z działem
technicznym ANCO Sp. z o. o. pod nr telefonu 62 740 26 34.
Mapy do celów projektowych dostarczy Zamawiający.
Termin realizacji:

Wymagany termin zakończenia zadania: do 30.11.2017 r.
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 14.09.2017 r. do godz. 12.00
w sekretariacie firmy ANCO Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.
Prosimy o podanie na kopercie nazwy przetargu, oraz o dopisanie tekstu: „Proszę nie
otwierać przed 14.09.2017 r., godz. 12.05”.
Termin i miejsce otwarcia ofert:

14.09.2017 r., godz. 12:05
Siedziba firmy ANCO Sp. z o.o. ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin.
Warunki uczestnictwa:

Wymagania ANCO Sp. z o.o. (www.anco.pl)
Dodatkowe informacje:

1. Mapy do celów projektowych dostarczy Zamawiający.
2. Projekty budowlane należy przedłożyć do uzgodnienia na naradach koordynacyjnych
we właściwych miejscowo Starostwach Powiatowych.

…………..……………..…………..……………..,

dn. …………..…………………….

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ
NR 52/2017

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektu budowlanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur PE DN
25 (o długości ok. 1 m) w gminie Jarocin.
Organizator przetargu:
ANCO Sp. z o.o.
ul. Św. Ducha 118b
63-200 Jarocin
1. Dane Oferenta:
Nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Nr NIP
Nr REGON
2. Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty)
Imię i Nazwisko
Telefon, Fax
E-mail
3. Deklaracja Oferenta
Niniejszym oświadczamy, że:
3.1. Zapoznaliśmy się warunkami wykonania zadania, i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty w tym zapoznaliśmy się z warunkami
terenowymi.
3.2. Cenę ryczałtową wykonania zadania oferujemy wykonać jak niżej:
Cena netto (PLN)
Łączna cena ofertowa
słownie:
Witaszyce, ul. Październikowa, dz. nr
904/5
3.3. Uważamy się za związanych ofertą na czas 30 dni.
3.4. Zobowiązujemy się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.
3.5. Oświadczamy, że zgodnie ze specyfikacją przetargu prace projektowe objęte zakresem zadania
wykonamy do dnia 30.11.2017 r.
4. Anco Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

--------------------------------------------------------------podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Oferenta

