zał. nr 1

Siedlisko, dnia …...............................................
Znak sprawy …..................................................

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres WYKONAWCY
Nazwa :
….........................................................................................................................
Adres :
….........................................................................................................................
NIP:
….........................................................................................................................
REGON:
….........................................................................................................................
Nr Rachunku bankowego:
….........................................................................................................................
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczące zadania Budowa Otwartej Strefy
Aktywności w miejscowości Siedlisko.
Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w
ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreayjnej o charakterze wielopokoleniowymotwarte strefy aktywności( OSA ) 2018.
2. Oferuje wykonanie całośći przedmiotu zamówienia :
cena netto : …...................................................... zł.
podatek VAT : …................................................. zł.
cena brutto: …..................................................... zł.
słownie brutto:..................................................... zł.
W tym ceny za poszczególne elementy wyposażenia zamówienia:
Lp.

Nazwa elementu

Ilość
szt

1.

Orbitek

1

2.

Biegacz

1

3.

Wioślarz

1

4.

Wyciąg górny + krzesłodo
wyciskania

1

5.

Twister+surfer

1

6.

Koło tai-chi

1

7.

Linarium piramida

1

8.

FS-PLAY 31010

1

9.

FS – PLAY 32020

1

10.

Łwaka parkowa

4

11.

Kosz na odpady

2

Cena
jednostkowa
brutto zł

Ogółem cena
brutto zł

12.

Stół do gry w piłkarzyki

1

13.

Urządzenie kółko-krzyżyk

1

14.

Tablica informacyjna

1

3. Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji umowy oraz, że oferowane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. Akceptuję/my warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę / nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
6. Oferuję/my wykonanie zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w Zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam/y, że Oferent, w imieniu którego działam znajduję się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
8. Posiadam/y niezbędną wiedzę ioraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
prawidłowego wykonaniaa usługi.
9. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładaja taki obowiązek ich posiadania.
10. Oświadczam/y, że Oferent, w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym
przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na
podstawie faktury
[niepotrzebne skreślić].
12. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem
Zamawiającemu szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które było
następstwem okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność;
13. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania
umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty.
14. Oświadczam/y, iż wobec Oferenta, w imieniu którego działam, nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono
upadłości.

15. Oświadczam/y, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.
16. Oferuję/my , że okres gwarancji wynosi …… miesięcy ( co najmniej 36 miesięcy).
17. Zobowiązuje się/ Zobowiązujemy się realizować zamówienie w terminie określonym w Zapytaniu
ofertowym.
18. Zobowiązuję/my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
19. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
- karty katalogowe oferowanych urządzeń
- …......................................................................................................................................
-..........................................................................................................................................

Siedlisko, dnia …..............................................
…......................................................
( podpis osoby uprawnionej )

