Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:
Gmina Niegosławice
Niegosławice 55
67 - 312 Niegosławice
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr RTG.DI.271.13.2019 z dnia 05.07.2019 r. składam ofertę na:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin, gmina Niegosławice”
1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za następującą cenę:
Cena brutto:  złotych, (słownie: 
 złotych
brutto), w tym: VAT:  złotych (słownie:


złotych),
Cena netto:  złotych, (słownie: 

złotych).
Termin wykonania robót: 15.11.2019 r., termin końcowy odbioru robót 30.11.2019
2. Oświadczam/y, iż wykonaliśmy/zrealizowaliśmy  zadań o charakterze
kanalizacyjnym lub wodno-kanalizacyjnych związanych z przedmiotem nadzoru
(w załączeniu wykaz realizowanych / wykonanych zadań o podobnym charakterze.
3. Oświadczamy, iż prawidłowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi
w wyniku ………… wizyt w tygodniu na budowie, w którym wykonywane będą prace
budowlane.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym oraz
wzorem umowy stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego i nie zgłaszam do nich
zastrzeżeń.
5. Oświadczam, iż spełniam warunki określone w pkt VIII niniejszego zapytania ofertowego
„Warunki udziału w postępowaniu” - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej
działalności, posiadam wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

6. Jesteśmy/nie jesteśmy* powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy.
7. W przypadku wyboru naszej/mojej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązuję/my się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zapoznałem się z zakresem robót, koniecznym do wykonania, w sposób pozwalający na
prawidłowe skalkulowanie ceny ryczałtowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.
9. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
10. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

………………., dn. ……………r.
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Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

