Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
................................., dnia ............................

…………………………………………………………
Pieczęć adresowa Wykonawcy

Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

Formularz oferty
Dane dotyczące Wykonawcy :
Nazwa : ………………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu i nr fax do kontaktu: …………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej (e-mail) ………………………………………………………………..
Nr NIP …………………… Nr KRS lub CEIDG …………………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na
inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w
budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie” oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem
za cenę:
Cena netto: .....................................................
Słownie: ……………….........................................................................................................
Podatek VAT ……………………………….
Cena brutto: ...................................................
Słownie: .................................................................................................................................
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
2. Uprawniona/ny do kontaktów z Zamawiającym jest:
…………………………………………
3. Na potrzeby dokonania oceny ofert w zapytaniu dotyczącym nadzoru inwestorskiego
określonych w rozdziale VIII zapytania, deklarujemy doświadczenie Inspektora
nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji ………….. inwestycji w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z zakresu
termomodernizacji obiektów użyteczności:

*) niepotrzebne skreślić
*) w razie potrzeby dopuszcza się możliwość modyfikacji wzoru formularza oferty

Lp.

Przedmiot

Data odbioru
końcowego

Podmioty, na rzecz
których roboty zostały
wykonane

Doświadczenie
własne/ podmiotu
trzeciego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Niniejszym oświadczamy, że*:
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
• zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego projektu umowy i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń;
• posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadamy
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Załączniki do niniejszej oferty:
1. Wykaz osób
2. Wykaz usług

……………….…………………………………………………..
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

………………………………
(miejscowość, data )

*) niepotrzebne skreślić
*) w razie potrzeby dopuszcza się możliwość modyfikacji wzoru formularza oferty

