Formularz Oferty
………………………………………
miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
NIP………………………………………
REGON………………………………………
Adres e-mail ………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszej oferty:
imię i nazwisko ………………………………………
tel. ………………………………………
e-mail ………………………………………

OFERTA
W postępowaniu przetargowym na - wykonanie kompleksowej usługi w latach 2020 – 2022
doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego dla projektu „Budowa instalacji
wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w
pomorskim”
składamy niniejszą ofertę:
za cenę:
Cena netto/bez VAT/…………………………………………………………………zł
Słownie zł:…………………………………………………………………………………….
Podatek VAT…………% - …………………………………………………………………
Słownie zł: …………………………………………………………………………………….
Cena brutto/z VAT/……………………………………………………………………..zł
Słownie zł:………………………………………………………………………………………
1.
2.
3.

Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oświadczam(y), że spełniam(y) wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam(y) że usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonam(y) w latach od
podpisania umowy w 2020 do 30.06.2022. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z
z dokumentacją opisująca przedmiot i zakres zamówienia oraz z załącznikami, nie
wnoszę(simy) do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje całość usług zgodnie
z opisanym przedmiotem zamówienia i uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do
1

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i
jest niezmienna aż do chwili jego zrealizowania.
4. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
a) siłami własnymi *
b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców *.
* - niepotrzebne skreślić
4. Oświadczam(y), ze akceptuję(my) warunki płatności (w ciągu 30 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury łącznie z wymaganymi dokumentami)
5. Oświadczam(y), że jestem(śmy) czynnym płatnikiem i podatnikiem VAT.
6. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy o
treści zgodnej z wzorem umowy dołączonej do przedmiotowego postępowania, w
siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
7. Zastrzegam(y), że następujące dokumenty załączone do oferty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstw i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz
podawane do publicznej wiadomości:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
8. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i
przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za
składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).
10. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2 Informacja nt wiedzy i doświadczenia
Załącznik nr 3 Kluczowy personel – potencjał techniczny
Załącznik nr 4 Ubezpieczenie OC Wykonawcy (bez ubezpieczeń kluczowego personelu)
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców – jeśli dotyczy
Załącznik nr 8 Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
Załącznik nr 9 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•

aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil prowadzonej działalności
Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że Wykonawca jest
uprawniony do występowania w obrocie prawnym (może być kopia
potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
Inne dokumenty

•

…..……………………..……
(podpis Wykonawcy)
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