Załącznik nr 2
………………………………………….
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Żuławce
Sztumskiej na działce nr 228 obręb ewidencyjny 0013 Żuławka Sztumska- gmina Dzierzgoń,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela
w Żuławce Sztumskiej
NIP: 579-214-18-93
WYKONAWCA:
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………….
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………………….
Tel.: ………………………………………………………………….
e- mail: ……………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia ………………………… oferuję/emy wykonanie określonego na wstępie przedmiotu
zamówienia:

1) Za cenę:

Netto: ……………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………… zł)
Brutto: ……………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………… zł)
Podatek VAT: ………………………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………… zł)

2) Z

okresem

gwarancji

36 miesięcy

wynoszącym:
48 miesięcy
60 miesięcy
UWAGA: Wykonawca wpisuje znak „X” w kratce, po lewej stronie wybranego okresu
gwarancji. Wykonawca może wybrać tylko jeden okres gwarancji.

3) Z czasem na przystąpienie

24 godziny

do usuwania usterek w
okresie gwarancyjnym:

36 godzin
48 godzin
UWAGA: Wykonawca wpisuje znak „X” w kratce, po lewej stronie wybranego czasu na
przystąpienie do usuwania usterek w okresie gwarancji. Wykonawca może wybrać tylko jeden
czas na przystąpienie do usuwania usterek.

Oświadczam/y, że:
1)

Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i jego załącznikach i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

2)

Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

3)

Ww. cena obejmuje wszelkie koszty związane z właściwym wykonaniem zamówienia;

4)

Spełniamy warunki dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej;

5)

Spełniamy warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej;

6)

Spełniamy warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej;

7)

Akceptujemy warunki udziału w postępowaniu;

8)

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

9)

Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

10) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się di zawarcia umowy na warunkach uzgodnionych przez
wykonawcę i zamawiającego zgodnych z zapisami złożonej oferty w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

………..…………………………………
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

Do oferty dołączam:
1. Kosztorys ofertowy (sporządzony przez oferenta)
2. Protokoły odbioru prac potwierdzające zdolności techniczne lub zawodowe
3. Załącznik nr 3 (Oświadczenie)

