Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego]
FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO POD NAZWĄ
"Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie dwuletniej obsługi budynków
komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz budynków Urzędu Miasta"

1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
REGON:
NIP:
Miejscowość:
Adres:

2109666674
599-27-71-328
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
ul. Graniczna 2

2. WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę
Nazwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tel. ............................. .................... FAX...............................................................

REGON:.......................................................................... NIP:.............................
3. Składając ofertę w zapytaniu ofertowym, zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia
określony w Zapytaniu Ofertowym i wzorze do Umowy wraz z załącznikami, obejmujący
wykonania usług kominiarskich
w zakresie obsługi budynków Miasta Kostrzyn nad
Odrą:
Cena netto ogółem ................................................................................................................. z ł
(słownie:............................................................................................ ..........................................)
podatek VAT................... ogó łem (słownie:..............................................................................)
Cena brutto ogółem ................................................................ ................................................ z ł
(słownie:......................................................................................................................................)
Szczegółowe wyliczenie ceny stanowi załącznik nr 2 do Oferty
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Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia : 31.05.2017r.
4. Termin płatności: 21 dni
5. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego, w ogłoszeniu warunki, w tym
związanie ofertą w terminie 30 dni od terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że firma jest płatnikiem / nie jestem płatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP ........................................................
7. Oświadczam, przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.:
Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie dwuletniej obsługi budynków
komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz budynków Urzędu Miasta",
reprezentując firmę...................................................................................
spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym i we
Wzorze Umowy dotyczące w szczególności:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania usług kominiarskich,
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Do ofert załączam parafowane Załączniki:
1. Wzór Umowy z załącznikami,
2. Wyliczenie ceny,
3. Kserokopię uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia
4. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej ewidencji o
Działalności Gospodarczej (za zgodność z oryginałem) wystawiony nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Potwierdzenie,że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej 2 usług
w zakresie wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia.

............................................................
podpis osoby upoważnionej
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