Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
______________________________________________

Znak pisma

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
- nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………..…………….…
- adres ………………………………………………………………………………………………
- nr telefonu, e-mail ………………………………………………………….……………………
- nr REGON ……………………………….… nr NIP: …………………………………………..

2. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr WAI.272.19.2020 w sprawie:
Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej,
sanitarnej lub elektrycznej na inwestycji: Przebudowa i remont basenu
pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie - oferuję usługę w cenie:

L.p

1

Cena netto (bez Vat) (zł.)

2

stawka VAT w %

3

kwota podatku VAT (zł.)

w Części 1

w Części 2

w Części 3

nadzór inwestorski
w branży
ogólnobudowlanej

nadzór inwestorski
w branży
sanitarnej

nadzór inwestorski
w branży elektrycznej

cena brutto z podatkiem
VAT (z ł)

3.
4.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.
Zobowiązuję się, w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy (jeśli
jest wymagana) w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Usługę wykonamy w terminie do 31 grudnia 2020r. od dnia podpisania umowy.
......................................, dnia ............................. 2020r.

……….....................................................................
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Jednocześnie oświadczamy, że:
1. oferujemy realizację zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
2. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty;
3. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

4. w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy;
5. ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za składanie zeznań nieprawdy lub
zatajanie prawdy, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, oświadczam, że:
a) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986);
b) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym tj.
1) posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję/my
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wg. załączonego wykazu,
6. oświadczamy, że:
a) w przypadku podpisania umowy, zamówienie zostanie wykonane własnymi siłami bez pomocy
podwykonawców *,
b) w przypadku podpisania umowy powierzę podwykonawcom do wykonania następujące części
zamówienia *(niewłaściwe skreślić):
- ..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

......................................, dnia ............................. 2020r.

..................................................................................
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Znak: WAI.272.19.2020
........................................, .....................
miejscowość, data
......................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych
nadzorowanych lub wykonywanych przed upływem terminu składania ofert
(minimum jedna robota spełniająca wymogi)
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pt.:
Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej lub
elektrycznej na inwestycji: Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy
Poznańskiej w Kętrzynie - przedstawiam informację dotyczącą wymaganej wiedzy i doświadczenia tj.:
trzeba się wykazać praktyką w nadzorowaniu budowy lub sprawowaniu funkcji kierownika budowy
basenu pływackiego w zakresie posiadanych uprawnień.

Lp.

Tytuł zadania,
zakres robót
(istotne cechy zrealizowanej inwestycji)

Wartość
zamówienia

Data
wykonania
nadzoru
(okres
realizacji)

Miejsce wykonania
zamówienia, nazwa
Zamawiającego

Kontakt do
zamawiającego
(telefon, e-mail)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z
art.233kk oraz 305 kk.

………………………………………………………………………
Podpis(y) i pieczęci osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

