Załącznik nr 1 do Zapytania nr 1/PROW/2018

FORMULARZ OFERTOWY
Ja/my niżej podpisany/i:
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres siedziby, telefon, faks, adres email, numer KRS (jeśli posiada), numer NIP, REGON,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dane każdego z podmiotów)

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanomontażowo-wykończeniowych części obiektu adaptowanego na potrzeby projektu Rajskie SPA w
miejscowości Rajskie znajdującego się pod adresem Rajskie 26 wraz z dostawą wszystkich
materiałów, urządzeń oraz kompletnego wyposażenia w ramach projektu nr 00251-6935UM0910386/17 pn.: „Rozszerzenie działalności firmy poprzez uruchomienie Rajskiego SPA w
miejscowości Rajskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Oferujemy realizację całości Przedmiotu Zamówienia za cenę:
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości
.....................................................................................................................................................
słownie złotych: ...........................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości 23 %, tj.:..................................................................................
słownie złotych: ...........................................................................................................................
cena netto w wysokości:............................................................................................................
słownie złotych:.............................................................................................................................

1.

Oświadczam/y, że podana powyżej

cena obejmuje wykonanie Przedmiotu

Zamówienia w całości, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie w toku
realizacji Umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla należytego i terminowego
wykonania Przedmiotu Zamówienia.
2.

Oświadczam/y i zobowiązuję/my się, że Umowa zostanie wykonana w terminie do

dnia ……………………. r.
3.

Oświadczam/y, że udzielam/y gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot

zamówienia na okres …….. lat, a dla urządzeń na okres ……. lat licząc od dnia odbioru

końcowego przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem gwarancji jakości i rękojmi za wady na
panele fotowoltaiczne, której udzielam na okres ……….... lat (na produkt) z możliwością
przedłużenia do ……….… lat (za odpłatnością) oraz ………… lat w zakresie ich wydajności
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, wszystkimi załącznikami do Zapytania ofertowego, wyjaśnieniami do Zapytania
ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń co do
możliwości należytego i terminowego wykonania Zamówienia oraz przyjmuję/my warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 13 do Zapytania ofertowego.
5.

Oświadczam/y, że uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania

Oferty, zapoznałem/liśmy się z warunkami wykonania Przedmiotu Umowy w terenie, Umową
oraz wszystkimi załącznikami do Zapytania ofertowego i oświadczam/y, że nie zachodzą
żadne przeszkody uniemożliwiające należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
6.

Oświadczam/y, że jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu

terminu składania ofert, a w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do
zawarcia Umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
7.

Oferta złożona została na ............. stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do

nr .................... .
8.

Integralną część oferty stanowią załączniki:
a) Kosztorys wykonawczy z dn. ...........
b) Harmonogram wykonawczy z dn. .............

…….....................
(miejscowość i data)

………………………...............................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

Wspólnik Eden s.c.
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