ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

CSTiR.KJ.271.19.2018 dnia 27-12-2018 r.
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację Konserwacja, przeglądy kotłowni
gazowej zlokalizowanej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostomłotach
Drugich ul. Stadionowa 3 oraz kotłowni gazowej i solarów zlokalizowanych w
Ośrodku Sportów Masowych w Ćmińsku ul. Podgród 57.

Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa .

.

Adres siedziby .

.

wykonawcy.

.

Nr telefonu/faks.

. e-mail .

nr NIP.

.

. nr REGON .

.

Dane dotyczące Zamawiającego:
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miedziana Góra
Kostomłoty Drugie ul. Stadionowa 3
26-085 Miedziana Góra
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:….....……………….zł (brutto z
VAT).
Słownie brutto .....................................................................................................................
Słownie netto .....................................................................................................................
Cena netto (zł)
Lp.

Podatek VAT (zł)
( ......%)

Cena brutto (zł)

1

Oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania określone w zapytaniu ofertowym.
2. W terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
3. Oświadczamy, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania niniejszego zamówienia;
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonywania niniejszego zamówienia;
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do
zapytania, akceptujemy je i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
określonych przez Zamawiającego;
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6) czujemy się związani ofertą na okres 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert).
1. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
2. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia:
1) Uprawnienia w zakresie dozoru „D”: ………………………………………………..
imię i nazwisko ww. osoby

2) Uprawnienia eksploatacyjne „E”: ”: ………………………………………………..
imię i nazwisko ww. osoby

3) Uprawnienia budowlane wymagane do sprawdzania stanu technicznego kotłów oraz
do kontroli instalacji gazowych
………………………………………………..

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

imię i nazwisko ww. osoby

……………………………………………………………………………………………………….
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany
w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, tj. przez okres co najmniej 30 dni od daty
upływu terminu składania ofert.
5. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań oferty:
………………………………………………. tel. kontaktowy: .......................................
................................dnia.....................
……............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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