Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

A. Dane dotyczące Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej
ul. Krakowska 144, 34-331 Świnna
NIP: 5532103476, REGON: 072261115

I. Cena ofertowa:
ofertowe postępowaniu pn.:
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowew
.„WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU
TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH”
realizowanego w ramach projektu „Efektywne
„Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP
Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej”
Ślemieńskiej wspófinansowanego przez Narodowy Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu
priorytetowego:
3.1.2. Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
(2017)

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia niniejszym oświadczam, co następuje.
Oferuję realizację zadania, którego przedmiot i zakres został określony w Zapytaniu, w
szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia,
zamówienia oczekując za wykonanie przedmiotu
zamówienia wynagrodzenia w łącznej kwocie:

…………………………………………………………………….zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………)
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………)
Cenę należy podać liczbą
liczbą i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Należy podać stawkę podatku VAT, a w przypadku, gdy realizacja przedmiotu
zamówienia jest Zwolniona VAT należy wpisać „zwol. "
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z czego tablica informacyjna :
…………………………………………………………………….zł brutto
1

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………)
z czego tablica pamiątkowa:
…………………………………………………………………….zł brutto
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………..………)

D. Oświadczenia.
1. Oświadczam/my, że w cenie naszej oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
2. Oświadczam/my, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, w tym:
1) Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu
niniejszego zapytania ofertowego,
ofertowego tj. prowadzę działalność w zakresie
przedmiotu zamówienia,
zamówienia
2) Dysponuję/-jemy odpowiednimi zasobami niezbędnym do prawidłowego
wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych będących przedmiotem
niniejszego zapytania ofertowego,
Ponadto oświadczam/my,, iż spełniając ww. warunki
warunki zapewniam/my
zapewniam
prawidłową
realizację przedmiotu zamówienia,
Oświadczam/my również, że nie zachodzą wobec mnie/nas przesłanki wykluczenia
określone w Zapytaniu ofertowym, na dowód czego przedkładam stosowne
dokumenty.
Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego
wła ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
ci gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym
nast
nastę
adresem
internetowym………………………………………………………………………...
internetowym………………………………………………………………………..........................
3. Oświadczam/my, że jestem/śmy
stem/śmy /nie jestem/śmy1 powiązany/ni osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym
4. Oświadczam/my, że na przedmiot zamówienia udzielamy 5 letniej gwarancji,
gwarancji
zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

1

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności
zynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu
u funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i
nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy
zuję/emy zamówienie zgodnie z Zapytaniem ofertowym i
złożoną przez siebie ofertą.
8. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach
od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
rozu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one
udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są
jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa
przedsiębi
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to
inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
E. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia.
1) Oświadczamy, że
zawarty w Załączniku nr 2 wzór umowy został przez
naszaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do
zawarcia
umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przezZamawiającego.
2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu
zadania ze strony Wykonawcy są:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
nr telefonu ………………….………………e-mail:
………………….………………e
…………………………………………..
………………..………………
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Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

F. Spis treści.
Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ....... do nr ........
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osób(-y)
y) uprawnionej do
składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)
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