Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa: .....................................................................................................................................................................
Siedziba: ...................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ....................................................................................................................................
Numer telefonu: ................................................................. Numer faksu: ..............................................................
Numer REGON: ................................................................... Numer NIP: .................................................................
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: .......................................................................................................
tel. kontaktowy: ........................................................... e‐mail: ..............................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Marcina Biskupa w Mogilnie
Mogilno 145, 33-326 Mogilno, NIP 734-114-97-06, REGON 040060560

Zobowiązania wykonawcy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ……… na ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO POPRZEZ
WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH OŁTARZY W KAPLICY W POSADOWEJ MOGILSKIEJ, oferuję realizację
zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę:
cena netto..................................................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)
podatek VAT...............................................................................................................zł
cena brutto.................................................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................).

Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: .....................................
Termin płatności faktury: 30 dni
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ........... m‐cy

Oświadczenie o podwykonawcach
Oświadczam, że:
‐ przedmiot zamówienia wykonam samodzielnie*
‐ wymienione poniżej części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:*
Lp.

Rodzaj i zakres powierzonej części
zamówienia

Wartość brutto

Oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania
Zamawiającego wymienione w zapytaniu i we wszystkich załącznikach do niego.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany bez
zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami i wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego.

Razem z ofertą składam następujące dokumenty i oświadczenia:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

........................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

