Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………….……………………………………………………………………………….
Adres: ........…………….……....................................................................................................................
Województwo……………………………………………………………………………………….……………..
Tel./fax:......................................................................................................................................................
Numer KRS:...............................................................................................................................................
NIP:............................................................................................................................................................
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….……..
nr konta Wykonawcy ……………………………………………………… w banku …………………...…...
Reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………….……

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa schodów i budowa podjazdu dla
osób niepełnosprawnych w głównym wejściu Kościoła Rzymskokatolickiego pw.
Św. Michała Archanioła w Zblewie” za cenę:

Lp.

1.

Wartość netto

Zakres robót

[zł]

Podatek
VAT
[zł]

Wartość brutto
[zł]

Przebudowa schodów i budowa podjazdu
dla osób niepełnosprawnych w głównym
wejściu Kościoła Rzymskokatolickiego
pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie
Razem:

słownie wartość brutto:

2. Jednocześnie oświadczamy, że:
▪ zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w
niej wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnosimy zastrzeżeń do Zapytania
ofertowego i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń;
▪ na wykonane w ramach zamówienia roboty budowlane udzielimy gwarancji przez okres
……………… miesięcy;
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▪ powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
umowy oraz, że oferowane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
▪ uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia;
▪ załączony do Zapytania wzór umowy został przez nas zaakceptowany;
▪ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert;
▪ wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z niniejszym postępowaniem
▪ posiadam/y

niezbędną

wiedzę

oraz

dysponuję/emy

potencjałem

technicznym

i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania usługi.
▪ posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
▪ znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
▪ Świadomy/a/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/emy, iż
dane zawarte

w ofercie oraz załącznikach są zgodne z prawdą.

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zakończenia zadania
w terminie do dnia …………….. 2022 r.
5. Oferta została złożona na …………………….. stronach;
6. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko

miejscowość

Numer telefonu

data

E-mail

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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