Zapytanie ofertowe
Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacja budynku ośrodka rehabilitacyjno - wypoczynkowego z infrastrukturą
„Wielspin” spółka z o.o. z siedzibą w Puszczykowie

załącznik 1

.......................................................
Pieczęć adresowa Oferenta

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia ofert na zadanie „ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ORAZ
TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU

OŚRODKA

REHABILITACYJNO

–

WYPOCZYNKOWEGO

INFRASTRUKTURĄ”.
1. Pełna nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. Adres Wykonawcy:
…...................................………..…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
3. Siedziba Wykonawcy:
................................................………………………….………………………...…
…………………………………………………………………………………………..
4. Nr tel./ fax ………………………………….…………………………………….…….
5. REGON ……………………………………………………………….…...…….….…
6. NIP ……………………………………………………………………………………...
7. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………...…..
e-mail: ………………………………………………………………………………….
Nr tel.: …..………………………………………………………………………………
8. Na podstawie zapytania ofertowego, dokumentacji projektowej, dokonaniu wizji lokalnej w
terenie oferujemy wykonanie zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową w kwocie:
brutto .........................zł (słownie: .................................................................zł)
netto ...........................zł (słownie ..................................................................zł)
podatek VAT ................zł (słownie ................................................................zł)
Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Z
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9. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym przedmiotowego postępowania.
11. Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia ściśle według harmonogramu
rzeczowo-finansowego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez
Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że przewidujemy/ nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia w następującej części:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
13. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
14. Oświadczamy , że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ........ do ........... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
15. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
16. Ofertę niniejszą składam na .................... kolejno ponumerowanych stronach

Załączniki:
a. Zakres prac budowlanych –załącznik 1.1
b. Zakres prac sanitarnych – załącznik 1.2
c. Zakres prac elektrycznych – załącznik 1.3

……………..…………..………….…
Data i czytelny podpis osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

