Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Nr 3/PROW/2018

FORMULARZ OFERTOWY- OFERTA
ZAMAWIAJĄCY:

OFERENT:

Stowarzyszenie
„Kłodawska Jedynka”
Ul. Kościelna 15
62-650 Kłodawa

Imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę ........................................................................
Firma ..................................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................
NIP

.............................................

NR TELEFONU .............................................

REGON

........................................

NR FAKSU ..........................................

E-MAIL ..............................................................................................................................
Nawiązując do Zapytania Ofertowego Nr 3/PROW/2018
Oświadczamy, że:
- zapoznaliśmy się z treścią Dokumentacji w/w Zapytania;
- akceptujemy w pełni, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, postanowienia dokumentacji
przedmiotowego Zapytania Ofertowego nr 3/PROW/2018 dla niniejszego zamówienia,
ewentualne wyjaśnienia oraz modyfikacje i zobowiązujemy się zrealizować przedmiot
zamówienia w całości, w sposób i na warunkach w nich określonych, za niezmienną cenę
ryczałtową:

-

w kwocie netto .......................................zł

-

w kwocie brutto ............................

zł

(Słownie brutto……................................................................................................................)
w tym kwota podatku VAT ............% ......................................... zł
Stawkę podatku VAT inną niż podstawowa zastosowano na podstawie: .....................................
.......................................................................................................................................................
I deklarujemy okres gwarancji wynoszący ………………….. m-cy.
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Jednocześnie oświadczamy, że:
1) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty,
2) pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.
3) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy na
warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w terminie 7-ciu dni od dnia publikacji
wyniku postępowania, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) Oznajmiamy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczani nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie
udostępniane.
5) Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam
zamówienia jest:
Imię i
nazwisko:………………………………………………………………………………..
Numer telefonu/fax: …………………………… Adres e-mail:
………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
…………………………………………………………………….
6) Przyjmujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy,
7) Nie przewidujemy /przewidujemy* możliwości wykorzystania do wykonania robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zasobów innych podmiotów na
podstawie ich pisemnego zobowiązania,
8) Roboty budowlane objęte zamówieniem publicznym zamierzamy wykonać sami bez
udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*,
9) Informacje o podwykonawcach:
a)
część
zamówienia,
którą
powierzono
do
wykonania:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
b)

nazwa podwykonawcy:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………,
Oferta została złożona na …......... kolejno ponumerowanych stronach.
W skład oferty wchodzi ................ załączników.
........................................., dnia .................
(miejscowość)
.....................................................................
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy)
* Niepotrzebne skreślić.
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