……………………………….
pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

2. Numer telefonu: …………………………………………………………….…………………………
3. Numer Faxu: ....................................................................................................................... …………..
4. Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………..
5. Numer NIP: ………………………………………………………………………………..…………..
6. Numer REGON: ………………………………………………………………………………………
Publiczna Szkoła
Podstawowa
ul. Kilińskiego 11,
68-343 Brody
W związku z zapytaniem ofertowym na remont pomieszczeń sanitarno- higienicznych,
szatni i korytarzy szkolnych z dnia 13.03.2018 r. oferujemy wykonanie
dostawy/usługi/roboty budowlanej (niepotrzebne skreślić), zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia za kwotę ryczałtową
w wysokości:
cena brutto (tj. z należnym podatkiem Vat):

zł

(słownie: .....................................................................................................................................................),
cena netto:
podatek VAT w wysokości:

zł
% tj.

zł

(słownie:
Jest to łączna cena ofertowa przygotowana zgodnie z wymogami zapytania ofertowego z wszystkimi
opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia.

1. Oświadczamy, że:
1) zapoznałem/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego
zastrzeżeń,
2) zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki udzielenia zamówienia akceptuję/akceptujemy i nie
wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie konieczne
informacje niezbędne do przygotowania oferty, oraz zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku
wyboru mojej/naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia na w/w warunkach,

)

3) zawarte w „zapytaniu ofertowym" prace należą do zakresu mojej/naszej działalności i zawodowo
trudnię/trudnimy się wykonywaniem takich prac oraz, że dysponuje/my odpowiednią wiedzą
i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami do wykonania niniejszej umowy oraz, że
wykonam/y ją z zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami,
4) zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami umowy (projektem umowy dołączonym do zapytania
ofertowego), akceptuję/akceptujemy projekt umowy i zobowiązuję/zobowiązujemy się
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego,
4) składając niniejszą ofertę wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135
z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz - w przypadku wyboru
mojej/naszej oferty - na potrzeby realizacji zadania opisanego w niniejszej ofercie.
5) zapoznaliśmy się z zakresem robót na miejscu (świetlica wiejska w Grodziszczu – pomieszczenia
socjalne) i na tej podstawie sporządziliśmy niniejszą ofertę.

2. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców.
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
a) Wypełniony kosztorys ofertowy, zgodny z zapytaniem ofertowym;
b)…………………………..
c)…………………………

…………………, dnia……………….

…………………………
/podpis i pieczęć /*

*podpis osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych
lub właściwego pełnomocnictwa

