FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2017r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych /tekst jednolity, Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami/ na:
„Roboty

remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja łazienek
w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017”

ZAMAWIAJĄCY: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu, ul. H. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń
WYKONAWCA:

Ja/My niżej podpisany(i)
(imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę)

Działając w imieniu i na rzecz

(nazwa Wykonawcy)

(siedziba /adres/ Wykonawcy)

(NIP; tel./faks; i e-mail Wykonawcy)

SKŁADAMY NINIEJSZĄ OFERTĘ.
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko
Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

JA /MY/ NIŻEJ PODPISANY/I/ OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:
1) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i gwarantuję wykonanie całości zamówienia zgodnie
z jego treścią wraz z załącznikami, wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
2) Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi ………………..………………………… PLN brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………..………………..…………………………………………….….. ……..../100 PLN)
w tym podatek VAT w wysokości 23 %.
3) Kosztorys ofertowy sporządziliśmy stosując nw. składniki cenotwórcze:
R = …….. zł/godz.;

Kp = ……… % R i S;

Kz = …….. % M;

Z = ……… %

R+Kp(R), S+Kp(S)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.07.2017r.
6) Deklarujemy udzielenie …………...…1 miesięcznej gwarancji jakości na całość robót objętych przedmiotem zamówienia a na
dostarczone urządzenia na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez ich producenta lecz nie krócej niż na okres 12 miesięcy od
dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
7) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert,
8) Oświadczamy,
że
zapoznaliśmy
się
z
postanowieniami
zawartymi
w
projekcie
umowy
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
9) Oświadczamy, że znany jest nam fakt, iż treść niniejszej oferty, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowym ustawy, jednocześnie
wyrażamy też zgodę na udostępnienie w trybie tej ustawy, dotyczących nas danych osobowych w zakresie obejmującym imię,
nazwisko i adres zamieszkania.
10) Oświadczam/y/, iż spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 22 ust. 1
Ustawy oraz, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas/ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu nie
spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
11) Nie zamierzam/y/ powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia
zamierzam/y/ powierzyć podwykonawcom2:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..……………………………
(Data i podpis/y/ upoważnionego/ych/ przedstawiciela/i/Wykonawcy)
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Załączniki:
1. Kosztorys ofertowy.

1

Nie mniej niż 24 miesiące.
Wykonawca odpowiednio, uzupełnia treść oświadczenia, usuwa lub skreśla niepotrzebną treść.
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest
złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być
uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
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