Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Sprawa nr GPK 272.5.2018

FORMULARZ OFERTOWY

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Nazwa Oferenta
.........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
REGON ...............................................................................................................NIP………….....……………………………….…….…………….....
Adres...........................................................................................................................................................................................................................
powiat ................................................................................ województwo .......................................................................................................
tel. ............................................... fax. ……………………………… e-mail. ....................................................
Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „,,Modernizacja drogi

nr

1384 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice gm. Domanice,,.
” opublikowanego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domanice:
1) Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zawartym w zapytaniu ofertowym:
CENA OFERTOWA (WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE):
- netto - ……………...................……. zł
(słownie ....................................................................................................................................……..),
- podatek VAT - ………..….…..……. zł
(słownie …................................................................................................................................……..),
- brutto - …………………..….……. zł
(słownie ……………...................................................................................................……..),
- w terminie do dnia ………………………………………
2) Oświadczam, że:
a) Zapoznałam/em się z warunkami zapytania ofertowego, akceptuję zawarte w nim warunki
i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń,
b) Akceptuję warunki płatności,
c) Zapewniam gwarancję równą okresowi rękojmi na wykonane usługi,
d) Zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i wykonam go
zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
e) Jestem/nie jestem* płatnikiem podatku VAT,
f) Uważam się za związaną/ym niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 30 dni od
upływu terminu składania ofert,
g) Jestem/nie jestem* powiązana/y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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3) Uznaję się za związaną/ym zasadami postępowania określonymi w zapytaniu ofertowym.
4) Akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu ofertowym.
5) Potwierdzam, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.
6) Oferta zawiera ……. ponumerowanych stron.
7) Na ofertę składają się następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:
a) ……………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………..……………..
c) ………………………………………………………………………………………………….….. .
(wpisać wszystkie załączniki dołączane do oferty)
8) Dodatkowe informacje Wykonawcy ( w tym informacje na temat tajemnicy przedsiębiorstwa tj. zakres
i uzasadnienie dla informacji zastrzeżonej) :
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

*niewłaściwe

skreślić

......................... dnia ............................

...........................................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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