Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
dane Wykonawcy

Dotyczy:

zapytania

ofertowego

na

wykonanie

prac

remontowo-konserwacyjnych

pomieszczeń Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Dworcowa 67 w
Olsztynie oraz pomieszczeń Niepublicznego Gimnazjum 67 w Olsztynie

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …………………………2016 r., zgodnie
z wymaganiami określonymi w jego treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w
postaci wykonania prac remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń Niepublicznego
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Dworcowa 67 w Olsztynie oraz pomieszczeń
Niepublicznego Gimnazjum 67 w Olsztynie za łączną cenę:
………………………………………zł. brutto, słownie: ……………………………………...
przy czym wskazana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym koszt zakupu materiałów oraz robociznę, z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków.

Jednocześnie oświadczamy, iż:
1. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Dysponujemy niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym
gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia.
3. Osoby, które będą wykonywały prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia są
osobami niekaranymi.
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
5. Posiadamy wszelkie uprawnienia oraz zgody właściwych organów do wykonywania
prac objętych przedmiotem zamówienia.
6. Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonywania prac będących
przedmiotem zamówienia.
7. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak
również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.
8. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w
zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
9. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Osobą
upoważnioną
do
kontaktu
ze
strony
Wykonawcy
jest:
………………………………………………. (imię, nazwisko, telefon, e-mail).
12. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
b) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu (dotyczy Wykonawców niewystępujących osobiście);
c) Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

……………………………………………………..
podpis Wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić

