Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Formularz oferty
Nazwa
Wykonawcy:………………………………………….........................................…………
Siedziba:……………………………………………………………………………………..…
….
NIP ……………………………………............
Regon……………………………….…..........
Nr tel.................................
E-mail:.......…......@.....................…....…

http://.............……......................….........

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
i zawarcia umowy w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze ( konsorcja/spółki cywilne) jest :
Stanowisko ........................................

imię i nazwisko

...................................................................................
Tel .................................................

fax .............................................................................

___________________________________________________________________________
Nawiązując do ogłoszenia na:
Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego w części dotyczącej prac
górniczych i elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej.
w ramach Projektu
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym
za cenę:
Wartość netto

………................ zł (słownie:....................…...……………….....................)

Podatek VAT .................................zł (słownie: ........................................................................)
Wartość brutto: ..................………zł (słownie: ............................................................…......)

Termin realizacji zadania …………….dni od dnia podpisania umowy.

Oświadczenia Wykonawcy:
1. Ceny przedmiotu zamówienia nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy.
2. Warunki płatności – Zapłata ceny za dostarczony przedmiot dostawy nastąpi przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 45 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru.
3. Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w okresie …………… od
dnia podpisania umowy. W tym terminie nastąpi pełne przedstawienie dokumentacji
wraz z protokołem odbioru.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze treścią zadania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej
określonych.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w niniejszej
ofercie
6. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i podpisany.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami opisanymi w treści zapytania
ofertowego, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
8. Elementami integralnymi oferty są następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:
1. ...............................................................................
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
4. ..............................................................................

........................................................
Podpis

……...................................... dnia ..................

