Załącznik Nr 1 do zapytania
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
1. Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa
...................................................................
Siedziba
....................................................................
Nr telefonu/faks
....................................................................
nr NIP
....................................................................
nr REGON
.....................................................................
2. Dane dotyczące Zamawiającego
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
3. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koniecwałdzie – wariant
podstawowy”.
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Oferuję wykonanie zamówienia, za cenę brutto: ……………………………………………………….
słownie: …………………………………………………………………………….……………………
5. Inne (np. pozacenowe kryterium oceny ofert, oświadczenia wykonawcy, informacje o
podwykonawstwie itp. itd.):
Kryterium „Gwarancja”
(należy zaznaczyć krzyżykiem pole, które Wykonawca oferuje, jako kryterium oceny ofert)
Gwarancja

Liczba
punktów

2 lata (minimalny termin)
3 lata
4 lata (maksymalny termin)

0 pkt
25 pkt
40 pkt

Należy zaznaczyć pole
krzyżykiem, które
Wykonawca oferuje

6. Dane osoby, która będzie pełnić obowiązki Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej
funkcję sprawować będzie: ………...…......................................………………………………
posiadający uprawnienia nr –…………………………………………….....................……………..
7. Oświadczenia:
1) Oświadczam, że spełniam wymagania określone w zapytaniu ofertowym i oferuję wykonanie
zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym.
2) Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, akceptujemy jego postanowienia, nie wnosimy do
niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
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3) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy 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.
4) powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty.
5) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
6) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
7) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
8) wykonam zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz na
warunkach załączonego projektu umowy.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
8. Załączniki do oferty:
1) Projekt umowy z zaparafowanymi stronami
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, przynależność do Właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa oraz wpis do centralnego rejestru osób uprawnionych osoby
pełniącej funkcję Kierownika budowy.
3) ..........................................................................................................................................

______________________________________
Data i podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy
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