Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy:
Nazwa:
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
Adres:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...………………………….
Kod:
………………………………………………………...…………………………………………
Tel.:
…………………………………………...………………………………………………………
NIP/REGON:
………………………………………………………...…………………………………………
e-mail:
……………………………………………………...……………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zabezpieczenia okien
witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien
zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych z elewacji zachodniej
gotyckiej Bazyliki pw. św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w Nysie w ramach projektu pn.:
„Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia
walorów turystycznych i kulturowych ” przedstawiam poniżej ofertę:
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1. Cena ryczałtowa:
Cena netto …………………………………………..………………………………..zł.
(słownie:
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………..zł)
Cena brutto .................................................................................................................. zł.
(słownie:
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... zł)
W tym podatek VAT …………….%
tj. w kwocie ……………..……………………………………………………………zł.

2. Długość okresu gwarancji:
Oferujemy okres gwarancji (liczba miesięcy): ………………………

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz z załącznikami,
uznajemy się związani określonymi w nich wymaganiami i zasadami postępowania i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam(-y), że oferowane przez nas roboty budowlane i prace konserwatorskie
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wraz z jego
załącznikami.
4. Oświadczam(-y), że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu w tym warunki
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz znajdujemy się w sytuacji
finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam(-y), że wyżej podana cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie
będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
6. Oświadczam(-y), iż wybór naszej oferty nie będzie prowadzić/będzie prowadzić
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług. W przypadku zaznaczenia iż wybór będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa
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lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku oraz wskazać ich wartość
bez kwoty podatku VAT).
7. Oświadczam(-y), że postanowienia zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr
2 do zapytania ofertowego, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam(-y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Wadium w wysokości 25 000,00 zł. wnieśliśmy w formie:
………………….……………………………………………………………….……………..
10. Zamierzamy powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących
części zamówienia:
Podwykonawca
nazwa i adres firmy

Część zamówienia
L.P.

1.

2.

3.

11. Oświadczam(-y), że informacje i dokumenty zawarte na stronie (-ach) ……………. naszej
oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w formie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
13. Oświadczam(-y), iż wyrażamy zgodę na opublikowanie informacji z otwarcia ofert oraz
wyników postępowania na stronach internetowych: Bazy Konkurencyjności oraz
Zamawiającego i wysłania wyników postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył
ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe nr.:
…………………………………………………………………………………………………
14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
…………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………….
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e-mail
…………………………………………………………………………………………………
15. Nazwa banku i nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający winien
zwrócić wadium:
Nazwa Banku:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Nr rachunku:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
16. Nazwa banku i nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający przekaże
wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wybrania oferty
Wykonawcy:
Nazwa Banku:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………..
Nr rachunku:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
17. Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….……
…………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……
……………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Data : ………..............……………
.

..........................................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)*
* podpis złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką
lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska
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