Załącznik nr 1
OFERTA WYKONAWCY
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, na stronie
internetowej, zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach.”
oferujemy wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami
zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w
dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:
- cena brutto (wraz z podatkiem VAT) …....................................................................................... PLN
- słownie (cena brutto) …................................................................................................................ PLN
- cena netto ….................................................................................................................................. PLN
- słownie (cena netto): …................................................................................................................. PLN
- podatek VAT według stawki ….............................. %,
1. Oferent oświadcza, że:
- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie
warunków płatności określonych przez Zamawiającego.
- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu usług,
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia w zakresie określonym w zamówieniu, dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia odbioru końcowego
inwestycji.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy i
dokumentacją projektową oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia co zostało uwzględnione w niniejszej ofercie) i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na 30 dni.
8* Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.
8* Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom
Lp
.

Nazwa i adres podwykonawcy

Zakres robót do wykonania

* niepotrzebne skreślić.
9. Deklarujemy termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury.
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10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie
doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
11. Oferta została złożona na …………………… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych.
12. Kontakt z Wykonawcą tel: …………………………., e-mail: …………………………………….
13. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia:
1)
2)
3)
itd.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

........................................., dn. ....................................

........................................................................................
Podpis upoważnionego/ych/ przedstawiciela/i/ Wykonawcy
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