Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZP.271.10.26.2018

OFERTA
Dane dotyczące Wykonawcy :
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faksu....................................................................................................
nr NIP.....................................................................................................................
nr REGON..............................................................................................................
e-mail : ..................................................................................................................
www. .....................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, NIP: 1990089990
REGON: 531413113; tel: 77/4660108, faks: 77/4660784; e-mail: ug@walce.pl

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
1.

Wykonanie zamówienia za łączną cenę:
cena netto: .......................zł podatek VAT – ........ % ...............zł, cena brutto.........................zł
(słownie: ..........................................................................................................)

2.

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia 24.09.2018 r.

3.

Zamówienie zamierzamy wykonać sami/ przy udziale podwykonawców1. Przy udziale podwykonawców zostanie wykonana następująca część zamówienia:

a. ………………………………………………………………………………………………………..
w zakresie………………………………………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………………………………………….
w zakresie……………………………………………………………………………………………….
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4. Jednocześnie oświadczamy:
1) Oświadczamy, że powyższa cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2) Oświadczamy, że firma jest płatnikiem/nie jest płatnikiem2 podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP .......................................................
3) Oświadczamy, iż zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym
umową.
4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5) Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –
w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami
zawartymi w zapytaniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
5. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
2) wykaz usług - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
3) wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
4) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania,
5) inne załączniki (wymienić) ….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

6. Oferta została złożona na ………zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….... do nr
……..

……..…………………………………….
pieczęć/podpis/y osób uprawnionych do reprezentowania/
upoważnionych do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy
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