GMINA PODEDWÓRZE
Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, tel: 83 379 50 11 fax: 83 379 50 08
e-mail: ug@podedworze.pl NIP: 539 149 09 03

Zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego

Wzór formularza ofertowego

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Podedwórze
Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze
NIP: 539149 09 03, REGON: 030237658
nr telefonu: +48 (83) 83 379 50 11, nr faksu: +48 (83) 83 379 50 08
Adres poczty elektronicznej: ug@podedworze.pl
Strona internetowa: https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl

B. DANE WYKONAWCY.
1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NIP ……………….…………..…….……..…………….,
REGON..............................................................................
Dane

teleadresowe

na

które

należy

przekazywać

korespondencję

związaną

z niniejszym postępowaniem:
 adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………………….
 numer faksu: ……………………………………, numer telefonu: …………..……………
 e-mail: ……………………………………….......................................................................
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:
....................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
....................................................................................................................................................
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Roboty wykonane w ciągu 3 lat przez Wykonawcę polegające na wymianie pokrycia
dachowego lub wykonaniu nowego dachu.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego pn.:
„Wymiana pokrycia dachowego Urzędu Gminy Podedwórze.”
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zamieszczonym w opisie
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
1.

Cena ryczałtowa (suma wszystkich kwot):
brutto ........................................................... zł
(słownie brutto:

.....................................................................................................................zł).
netto........................................................... zł
podatek VAT ……… %, .......................................................... zł.
2. Termin realizacji zamówienia:……………………………………………………
3. Termin ważności oferty:…………………………………………………………….
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D. OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

POSTANOWIEŃ

TREŚCI

1) Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z warunkami składania i wyboru ofert obowiązującymi w niniejszym
postępowaniu, opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję je oraz nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.
a. zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w zapytaniu ofertowym,
b. wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia,
c. zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do niego i nie wnoszę
do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
d. w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

E. ZAŁACZNIKI.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w procedurze udzielenie
zamówienia oraz potwierdzające brak występowania przesłanek do wykluczenia
wykonawcy z procedury udzielenia zamówienia:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia;
Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty. Brak
podpisanych oświadczeń, stanowiących integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej
oferty.

……………………………..

…………………………….…………

data, miejscowość

podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy+ pieczęć imienna/firmowa
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