Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

…………………………………………………………

……………………………………………….

(pieczęć firmowa wykonawcy)

(miejscowość, data)

OFERTA WYKONAWCY
Dane dotyczące zamawiającego:
REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8131804393 REGON: 180151618

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa(Firma)Wykonawcy:…………………………………………………………………………….……….…………………………………………………
Adres siedziby:…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………
Nr telefonu: …………………………………………………………….……….; nr faxu: …………….…………………………………………………………
Adres strony internetowej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON: …………………………………………………………………………..; NIP: ………………..……………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 05.07.2016 dotyczącego Budowa hali produkcyjno-

magazynowej z wewnętrznymi instalacjami: gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacją
mechaniczną, kotłownią gazową oraz zewnętrznym szczelnym zbiornikiem na ścieki w Kidałowicach na
działce numer ewidencyjny 272 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem:
- za cenę netto …………………………. zł + …….. % podatek VAT, tj. cenę brutto …………………………………….. zł (słownie
netto:

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

)- termin zakończenia prac …………………….………………….…..
- okres udzielenia gwarancji ……………………………..……………
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że:
1. Spełniam wszystkie warunki zapytania ofertowego.
2. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i nie
wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń.
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się zawrzeć umowę w miejscu
i terminie, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego.
4. Jestem związany swoją ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania oferty.
5. Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
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Załącznikami do niniejszej oferty są:
 dokument poświadczający formę prawną istnienia firmy,
 przedmiar ofertowy oraz szczegółowy kosztorys ofertowy z rozbiciem na robociznę, materiały
i sprzęt,
 dokumenty potwierdzające należyty i prawidłowe wykonanie co najmniej 3 zadań tożsamych lub
zbliżonych do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 1 500 000,00 zł każde, potwierdzone
dokumentami o należytym i prawidłowym ich wykonaniu,
 ksero kopia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną,
 wykaz planowanej do zaangażowania kadry pracowniczej z podaniem wykształcenia oraz
doświadczenia,
 oświadczenia wyszczególnione w części dotyczącej warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

………………………………………….…………
Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy
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