............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP*): ....................................................
REGON*):.............................................
tel.*): .....................................................
fax*): .....................................................
adres e – mail*): ....................................

WZÓR OFERTY
Zamawiający:
Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak sprawy IR.271.2.30.2018 prowadzone w oparciu o art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm. /
na:
Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej drenażowej w ulicy Żurawiej w Tłuszczu w ramach
zadania inwestycyjnego :
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŻURAWIEJ W TŁUSZCZU ,

Ja/My, niżej podpisany/i
........................................................................................................................................................,
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................................,
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Netto: ………………………………….zł
/słownie netto/ ………………………………………………………………………………..
podatek VAT: ……% ………………………….zł
/słownie VAT/ ………………………………………………………………………………..
Brutto: ………………………………...zł
/słownie brutto/ ………………………………………………………………………………..
2. Termin realizacji zamówienia
………………………………………
3. Okres gwarancji : ………………………………………
4. Oświadczamy, iż po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia
przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do
wykonania przedmiotu zamówienia na tych warunkach.
5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. *
7. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem
zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym
wykonanie przedmiotu zamówienia. *
8.Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie zamówienia. *
9.Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym *
10. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT.
11 . Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym (Beneficjentem) lub pracownikami Zamawiającego biorącymi udział w
przygotowaniu i realizacji przedmiotowego zamówienia.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa..
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
12. Inne ustalenia:…………………………………………………………………………….. *
13. Osoba do kontaktu………………………………………………………………………….

Załączniki do oferty:
……………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………..………..

…………………. dnia …………………..

.........................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

