
Załącznik do Zapytania ofertowego                                                                                                        
Znak sprawy ZGM-TT. 472.15.2022

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta  na wykonanie   przemurowania kominów ponad dachem i  w przestrzeni  poddasza  z cegły

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej w budynku mieszkalnym 3 kondygnacyjnym

przy   ul. Poniatowskiego 35 w Grodzisku Mazowieckim 

NAZWA I ADRES OFERENTA

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………..…… Nr rachunku bankowego …………………………………………………….   

Kontakt telefoniczny ……………………………………….   e mail ………………………………………..,.

1. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  ogłoszeniem  o  zaproszeniu  do  składania  ofert,  
w  szczególności  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  terminem  realizacji  zamówienia,  w  pełni
je akceptuję i przyjmuję, jako obowiązujące w pełnym zakresie. 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

1) termin wykonania zamówienia: ………… dni /ilość dni na wykonanie zamówienia od dnia podpisania
umowy/

2). okres gwarancji:  ………………………m-ce

3) warunki płatności:   przelew
4). inne w/g indywidualnych propozycji Wykonawcy:  .......................................................................

3.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Dach Poniatowskiego 3
cenę netto:............................................................zł.
podatek VAT  8 % tj .......................………....…zł.
cenę brutto:..........................................................zł.

zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi (załącznik Nr 1 do formularza ofertowego),
w których uwzględniono wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4.  Oświadczam/y,  że  w  przypadku  wybrania  naszej  oferty  zobowiązuję  się  do  zawarcia  umowy
na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.
5. Oświadczam/y, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1)   Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
               nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
5.  Zamówienie zrealizujemy w terminie określonych niniejszym Formularzu ofertowym

6.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  okres  30  dni  liczonych
od upływu terminu składania ofert.

7. Zobowiązujemy się wykonywać usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi
przepisami i normami z zachowaniem należytej staranności.

8.Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część oferty są:

A/  Podpisany i  wypełniony formularz ofertowy.

B/ Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.
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C/ Podpisany wzór umowy z uzupełnieniem   stawek i  narzutów do kosztorysowania stosowanych      
przez Oferenta  przy rozliczeniu  ewentualnych dodatkowych  prac potwierdzonych protokołem            
uzgodnień   między stronami  Umowy.                                                                                                      
D/ Aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS.

E/ Uprawnienia budowlane kierownika budowy i aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów 
Budownictwa.

F/ Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej         
z przedmiotem zamówienia, kopia polisy ubezpieczeniowej. 

………………………dnia…………… ……………………………………………
odpis osoby wykonawcy lub osoby    
  uprawnionej/
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