Zp.271.2.4.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA
(pieczęć wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na:

Remont mostu LNI – 28 w ciągu ul. Lachy Górne w Brennej
Składamy niniejszą ofertę.
Dane wykonawcy:
Nazwa: ___________________________________________________________________________________
Adres
Kod pocztowy
Tel.
Fax.
REGON
NIP
Adres e-mail
Strona internetowa
Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy
jest: ____________________________ tel. ______________________ e mail: ___________________
Termin płatności faktury: 30 dni

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do 18.12.2020 r.

Deklarujemy _____miesięcy gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia

Termin związania ofertą: 30 dni

Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę:
Cena netto: .....................................................
Słownie: ………………............................................................................................
Cena brutto: ...................................................
Słownie: ..................................................................................................................
na podstawie załączonego przedmiaru robót i dokumentacji projektowej do zapytania ofertowego.
W przypadku robót nieprzewidzianych (dodatkowych), o których mowa w § 4 ust. 9 projektu umowy, do
sporządzenia kosztorysu powykonawczego, będą miały zastosowanie następujące składniki cenotwórcze z
kosztorysu ofertowego:
* stawka roboczogodziny R
...........................
* koszty pośrednie Kp ( do RiS) ...........................
* zysk ( do R, S, Kp )
............................
* koszty zakupu ( do M )
...........................
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo

str. 1

Zp.271.2.4.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. w celu
terminowego wykonania zadania posiadamy dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż
100.000,00 zł brutto.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy o treści jak w
załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy że zaoferowane roboty spełnią wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym

5. Oświadczamy, że *):
- wykonamy całe zadanie siłami własnymi,
- przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*):
(Jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie z podwykonawców musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy, jeśli jest on znany w na dzień złożenia oferty):
*) niepotrzebne skreślić
Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć
podwykonawcom

Nazwa firmy podwykonawcy (podać nazwę, adres oraz
REGON lub NIP firmy)

6. Do wyceny oferty zastosowaliśmy*):
- materiały/wyroby/urządzenia o parametrach wskazanych w dokumentacji technicznej,
- materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej. W
załączeniu do oferty przedkładamy wykaz materiałów/wyrobów/urządzeń o parametrach równoważnych i
załączamy stosowne dokumenty uwiarygodniające równoważność zastosowanych do wyceny
materiałów/urządzeń/wyrobów.
*) niepotrzebne skreślić

7. Oświadczam, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*:
*) Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez wykonawcę za
zgodność z oryginałem.
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
9. Oferta została złożona na ............. kolejno ponumerowanych stronach.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo

str. 2

