Wykonanie – otwór studzienny SW 1A, likwidacja – studnia SW 1 – wodociąg grupowy w msc. Łoje Awissa, gm. Radziłów, pow. grajewski

Załącznik nr 1
………………………………....…
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów
Faks: 86 273 61 84
e-mail: zkr@radzilow.pl
WYKONAWCA:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

województwo: ………………………………………
fax: …………………………………………………..
adres e-mail: …………………………………………
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe realizacja zadania pn. „Wykonanie otworu
rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW 1A (otworu studziennego) o głębokości 50,0 m
i likwidacji otworu studziennego SW 1 dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości
Łoje Awissa”, w ramach realizowanej inwestycji: „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w
Łojach Awissa” przedkładam niniejszą ofertę.

OFERUJĘ:
Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW 1A (otworu studziennego) o głębokości
50,0 m i likwidacji otworu studziennego SW 1:
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oferuję cenę ryczałtową:
netto ............................ zł + podatek VAT ...........% tj. ..................... zł
brutto (z podatkiem VAT)…...........................................zł,
(słownie brutto: ..............................................................................................................)
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OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Zdobyłem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi
w Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami
prawa.
5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
7. Akceptuję warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do
Zapytania ofertowego.
8. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu
zamówienia jest/są: …………………………......…………………………………………..…
………………………………................................................………………………………....
…………………………………………………………………………………........................
.............................................................................., co wynika ze stosownych dokumentów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale IV Zapytania ofertowego.
…………...................……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych, o których mowa w rozdziale V Zapytania ofertowego.
…………...................……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………...................……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Wykaz wykonanych usług.
2. Uprawnienia …................................................
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………

…………………… dnia ………………
(miejscowość)

….................………………………….
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub
uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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