OŚ.700.04.2018

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

…...........................................
(pieczęć Wykonawcy)
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewskim 400
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
OFERTA CENOWA
1. Data sporządzenia oferty
….....................................
2.Przedmiot oferty: „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie
Rzepiennik Strzyżewski”
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu
Ofertowym za cenę:
Cena ofertowa ryczałtowa:
kwota netto: ………………………………………………………………………………….zł
słownie: …………………………………………………………………………………………
podatek VAT wg stawki ….. % w kwocie: …………………………………………………….zł
słownie: …………………………………………………………………………………………
co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto : ………………………………………………….... zł
słownie: ………………………………………………………………………………..………..
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 30 sierpnia 2018 r.
5. Oświadczamy, że podana cena oferty brutto obliczona zgodnie z rozdziałem V Zapytania
Ofertowego zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i
przekazania do użytkowania.
6. Oświadczamy, że udzielamy
gwarancji jakości na całość wykonanych robot objętych
przedmiotem zamówienia na okres …………….
, licząc od daty bezusterkowego odbioru
końcowego całości robót, zgodnie z zasadami oceny ofert określonymi w rozdziale VII ust. 1 pkt. 2
Zapytania Ofertowego
7. Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady powstałe w trakcie
realizacji zamówienia, które
zostanie wykonane własnymi siłami bądź przy udziale
podwykonawców.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, modyfikacjami oraz
odpowiedziami na zapytania (jeśli miały miejsce) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i
wykonania zamówienia.
11. Oświadczamy, że udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas
oferty, jak również poinformujemy o jakichkolwiek zmianach sytuacji przedstawionej w
dokumentach załączonych do oferty w okresie związania ofertą.
12. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na
warunkach określonych w projekcie umowy.
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13. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert.
14.
Zastrzegamy
sobie,
że
informacje
zawarte
w
poniższych
dokumentach
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………........................................................................................................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
Dokumenty stanowiące tajemnicę naszego przedsiębiorstwa umieszczamy w oddzielnej kopercie
oznaczonej napisem: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art.11
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm.).
15. Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

Lp.

*jeśli Wykonawca nie powierza części zamówienia podwykonawcy wpisuje „nie dotyczy”

16. Do niniejszej oferty załączamy wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty.
Nazwa i dokładny adres Wykonawcy, NIP, REGON, tel., fax, e-mail, numer konta bankowego
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym, tel, fax, e-mail
…............................................................................................................................................................
Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane
w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................
miejscowość i data

.....................................................................
/podpis osoby, osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy/
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