Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/WYK/2015.
……………………………., dnia……………………
OFERTA
ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 1/WYK/2015
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy pn.: "Remont i przebudowa nawierzchni
utwardzonych przy budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich".
1. ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach
ul. Kościelna 2B, KOSTOMŁOTY DRUGIE, 26-085 Miedziana Góra tel. 41/303-16-12, NIP: 959-13-75-273
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa:

NIP:
REGON:

Imię i nazwisko
osoby do kontaktu:

Tel. kom.

Adres:
Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr
1/WYK/2015 z dnia 20.03.2015 roku za kwotę ryczałtową :
Łącznie wartość usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi netto :
.....................................PLN, plus należny podatek VAT ......…..%, kwota VAT …………….....…….
Ogółem brutto........................................ PLN , słownie złotych : ...........................................................................
................................................................................................................................................................
w terminie rzeczywistego wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek,
włącznie z udziałem w odbiorze końcowym oraz po usterkowym i gwarancyjnym.
W tym:
Część 1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: "Remont i
przebudowa nawierzchni utwardzonych przy budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich"
na działce nr ewid. 903/1 w Kostomłotach Drugich:
Kwota netto ………………….., stawka VAT……………, kwota VAT …………………………
Wartość brutto ( z VAT 23% ) ......................................... PLN , słownie złotych: ………………………..
……............................................................................................................................................................ .
Część 2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: "Remont i
przebudowa nawierzchni utwardzonych przy budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich" na
działce nr ewid. 497/1 w Miedzianej Górze:
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Kwota netto ………………….., stawka VAT……………, kwota VAT …………………………
Wartość brutto ( z VAT 23% ) ......................................... PLN , słownie złotych: ………………………..
……........................................................................................................................... ................................. .
Zaoferowana cena uwzględnia wykonanie całego zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty i zobowiązania związane z
należytą realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatku VAT), innych opłat i
podatków. Zamawiający przy realizacji zamówienia nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) przedmiot zamówienia zrealizuję w okresie rzeczywistego wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru
inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze końcowym oraz po usterkowym i
gwarancyjnym.
2) zapoznałem/łam się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne
informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
3) spełniam warunki określone przez Zamawiającego,
4) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego;
5) w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą;
6) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7) zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
8) w przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
 posiadania wiedzy i doświadczenia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
 nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo ani/lub kapitałowo z Zamawiającym.
 nie posiadam żadnych zaległości publicznoprawnych.
5. Załączniki stanowiące integralna część oferty:
1). …………………………………………………………….

...............................................
(pieczęć wykonawcy)

.....................................................
(podpis osoby/ób uprawnionej/nich
do reprezentowania Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm. w celu oceny i wyboru oferty oraz zawarcia umowy.

…………………………………………………………………
(czytelny podpis oferenta)
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