Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Q200 mm
SN8,L=66 m w m. Przerośl wraz z wymianą dwóch istniejących hydrantów p.poż
nadziemnych DN 80 na hydranty p. poż podziemne DN 80 zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem
robót, projektem umowy.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Przerośl
ul. Rynek 2
16-427 Przerośl
tel.: 87 5691019
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,
2) Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: ww.
zapytania ofertowego, wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego zmian a
także
1

zgodnie

W przypadku gdy oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwę i adresy wszystkich tych
Wykonawców

z dokumentacją która stanowi załącznik do zapytania ofertowego,

3) Określam(y) następujące warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Oferowana łączna

Kwota VAT

cena netto

Oferowana łączna cena

(w PLN)

(w PLN)

brutto
(w PLN)

Okres gwarancji
(w miesiącach)

** Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy

4) Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego
wykonania niniejszego zamówienia,
5) Wybór oferty będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:
…………………………………………………………………………………………2
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:
…………………….3
6) Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i
posiada

Numer

Identyfikacji

Podatkowej

(NIP):

………………………………………….
7) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert,
8) Akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w załączniku do
zapytania ofertowego,
9) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję
się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
10) Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia4,
11) Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia;

2

Niepotrzebne skreślić
Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione
4
Niepotrzebne skreślić
3

12) Żadne

z

informacji

przedsiębiorstwa

zawartych

w rozumieniu

w

ofercie

przepisów

o

nie

stanowią

zwalczaniu

tajemnicy
nieuczciwej

konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania5:

Strony w ofercie i
Oznaczenie rodzaju (nazwy)

pozostałych dokumentach

L.p.
informacji

(wyrażone cyfrą)
od

do

a)

b)

W celu wykazania, iż wskazane powyżej informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji przedstawiamy następujące dowody:6

1. ………………………
2. ………………………

Podpis(y):
5

Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji
Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji; należy podać zwięzły opis załączonych do oferty materiałów, które służą
wykazaniu, że wskazane w tabeli informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
6

L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

