Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 1/WIEŻA/2018

FORMULARZ OFERTY
Wykonawca:
…………………………………….……
…………………………………….(pełna
nazwa/firma, adres)

………………………………………..…
(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

nr telefonu ...........................................
nr faksu …...........................................
adres e-mail…………………………..

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła
ul. Basztowa 8
84-300 Lębork
O F E R TA
Nawiązując do Zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pod nazwą.:

„Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła
Starszego – utworzenie sali wystawienniczej i punktu widokowego”
w trybie zaprojektuj i wybuduj
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym oraz w projekcie
umowy – za ryczałtowe wynagrodzenie (Kryterium I):
„netto”………............………………zł ( słownie „netto”: …….……………………………………..)
podatek VAT …% w kwocie: ………………….…złotych
„brutto”……............………………zł ( słownie „brutto”:……………………………………………..)
Oświadczamy, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

1. Okres gwarancji wynoszący ………………….. miesiące / miesięcy
(nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 84 miesiące) (Kryterium II)
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 29.03.2019 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i uznajemy się za
związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.
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4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
5. Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu: gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot
zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy.

7. Oświadczamy, że:
1. żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2. wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji

Numery stron w
ofercie
od

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
Pan/Pani ........................................................ e-mail: ………...……........…tel./fax: ...........................;
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ........................................................
2) ........................................................
3) ........................................................
Oferta zawiera: .......................... ponumerowanych stron.

Miejscowość, data .........................................

Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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