Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/2019
____________________
Pieczęć adresowa firmy
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zadania pn. „Prace
konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap III”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy]
NIP ………………………………
REGON …………………………
Tel. ………………………………
Fax ………………………………
Adres do korespondencji
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Fax ……………………………………………
Adres poczty elektronicznej do korespondencji ……………………………………………
Na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za
kwotę ryczałtową (obejmującą wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia):
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
…………………………. zł netto + ……………….%VAT tj. ………………………….. zł = ………………………….. zł brutto
(słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………..)
Oświadczam(y), że:
 przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie do 31. października 2019 r.
 akceptuję/emy załączony projekt umowy,
 posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
 zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyłem/liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
 udzielam/my gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ……………….. lat.
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W przypadku wybrania niniejszej oferty zapłata zostanie dokonana na konto Wykonawcy
w ………………………………………………………….. nr rachunku ……………………………………….…………………………….. .

Załączniki:
1. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu).
2. Wykaz wykonanych przynajmniej dwóch prac budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00
zł brutto każda na budynku wpisanym do rejestru zabytków, bądź budynku objętego ochroną
konserwatora zabytków, ze wskazaniem nazwy zamawiającego, rodzaju robót, ich wartości oraz
daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz roli w realizacji
zamówienia – załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4.
5. Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu projekt umowy – załącznik nr 5.

………….………….………………………
(Miejscowość i data)

............………………………………………………..
Podpis(y) i pieczęć upoważnionego(ych)
przedstawiciela(i) Wykonawcy
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