dnia: …… / …… / …………

FORMULARZ OFERTOWY
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
88-321 Kwieciszewo 1
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: wykonanie robót budowlanych przy zabytku polegających na wymianie
pokrycia dachowego wraz z częścią więźby kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w
Kwieciszewie
my niżej podpisani:
…………………………….....................................................................................
…………………………….....................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………….....................................................................................
…………………………….....................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy (firmy), dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest (Wypełniają jedynie
przedsiębiorcy składający wspólną ofertę):

…………………………….....................................................................................
…………………………….....................................................................................
Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika:
adres:
……………………………...............................................................................
……………………………...............................................................................
numer telefonu: ............................................ ,
numer faksu: ............................................ ,
adres poczty e-mail: ............................................ .
składamy niniejszą ofertę.
1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Projektem budowlanym, zapisami zapytania ofertowego oraz projektem
umowy udostępnionych przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

2.

Niniejszą ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, Projekcie
budowlanym i ślepym kosztorysem.

3.

Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w formularzu
cenowym, wynosi:

1

Cena netto (bez VAT): ……………………………PLN (słownie: .………………………………………………..……...), oraz cena brutto
(VAT: 23 %) ……………………………PLN (słownie: .………………………………………………..……...),
4.

Zobowiązujemy się niniejszym do sukcesywnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem
projekty /wraz z ewentualnymi zmianami/

5.

Akceptujemy Wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tak
określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 18 lipca 2012 r.

7.

Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej oferty:

1) kosztorys ofertowy
2) Dokument poświadczający uprawnienia do wykonywania prac budowlanych przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytków zgodny z Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987.

3) Potwierdzona kserokopia wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności
4) ………………………….
5) ……………………………
6) ……………………………
8.

Tajemnica przedsiębiorstwa.

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach od ............. do .................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

Data: …… / …… / …………
Czytelny podpis: …………………..………………………………………………………...
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
...../......./2012
(data sporządzenia potwierdzenia na zapytanie ofertowe)

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(Dane Oferenta: Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy;
adres lub siedziba, numer NIP, tel. kontaktowy)

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
88-321 Kwieciszewo 1
Potwierdzamy przyjęcie zapytania ofertowego na zadanie ;

wykonanie robót budowlanych przy zabytku polegających na wymianie pokrycia dachowego
wraz z częścią więźby kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie
..............................................................................
podpis i pieczęć

Kwieciszewo, …./…../.2012
2

