Załącznik Nr 1

Gmina Poraj
42-360 Poraj
ul. Jasna 21

Formularz oferty
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Radosne dzieci w żłobku w gminie Poraj”.
Nazwa i adres WYKONAWCY:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………………………………….
REGON …………………………………………………………………………………………………..
Adres, na który Zamawiający powinien przesłać ewentualną korespondencję:
……………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu …………………………………………………………………………………………...
numer faksu ………………………………………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………….
Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro składam niniejszą ofertę.
Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:
w cenie brutto ……………………………………………………………………………………………
słownie …………………………………………………………………………………………………...
w tym netto ………………………… + …………. % VAT.
Wykonawca udziela gwarancji 24 miesiące od dnia odbioru końcowego zadania.
1. Wykonawca zapoznał się z zaproszeniem do złożenia oferty oraz uzyskał konieczne
informacje do przygotowania oferty. Zobowiązuje się spełnić wymienione w ww.
dokumentach wymagania i żądania Zamawiającego.
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2. Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
3. Oświadczam, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
4. Oświadczam, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia oraz, że została ustalona z uwzględnieniem wszelkich warunków określonych
w zaproszeniu, jak również z uwzględnieniem innych kosztów nie ujętych w zaproszeniu, a które
są konieczne do należytego, zgodnego z przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Oświadczam, że Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie wskazanym
w zaproszeniu, tj. do 30.09.2016r.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………….…………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

…………………………………………., dnia ……………………

………….……………………………………………………….
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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