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.......................................... 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

                                               FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
DANE WYKONAWCY: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................. 

 

....................................................................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy.......................................................................................................................................... 

 

NIP..................................................................REGON.................................................................................. 

 

Telefon....................................Faks........................................email............................................................... 

 

Osoba reprezentująca Wykonawcę przy podpisaniu umowy......................................................................... 

 

Osoba do kontaktów w sprawach technicznych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 

...........................................................tel..................................e-mail............................................................ 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
  
1. Oferta dotyczy wykonania zadania pod nazwą: 

   „Przebudowa pomieszczenia warsztatowego w budynku biurowo-warsztatowym Miejskiego   
     Zakładu  Komunikacji  Sp. z o.o. w Chojnicach, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

2.  Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego składamy ofertę na realizację przedmiotowego   

    zamówienia. 

 

Oświadczamy, Ŝe całość przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się zrealizować za cenę ofertową: 

 

 

KWOTA  NETTO:  ...............................................................................................................................PLN 

 

słownie.................................................................................................................................................. 

 

PODATEK VAT:  ..................................................................................................................................PLN 

  

KWOTA  BRUTTO:  ...........................................................................................................................PLN 

 

słownie ..................................................................................................................................................  



3.  Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

 

4.  Oferujemy wykonanie zadania w terminie: ..........................(nie później niŜ do 23.12.2016 r) 

5.  Udzielamy .............. miesięcy gwarancji (nie mniej niŜ 24) na wykonanie zadania objętego  

     zamówieniem.  

6.  Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

     jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

7.  Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy   

     potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

8.  Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

     zamówienia. 

9.  Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeŜeń oraz, Ŝe   

      zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

10. Oświadczamy, Ŝe załączony do dokumentacji przetargowej projekt umowy został zaakceptowany  

      bez  zastrzeŜeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w   

      miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, Ŝe materiały przeznaczone do wykonania zamówienia będą posiadały certyfikaty  na   

      znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia 30   

      sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r., Nr 204, poz.2087) lub aprobaty   

      techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.   

      Nr  92, poz. 881)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................                                            ................. .................................................................. 
     (miejscowość i data)                                                      podpis i pieczęć  upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 


