Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

….........................…….
Pieczątka firmowa

.....................dnia …........... 2018 r.

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy
…..........................................................................................................
…..........................................................................................................
Adres
…..........................................................................................................
…..........................................................................................................
Tel ..................…....……..... e-mail: ............................………………………............
NIP …..............................………...…..........

REGON ………………………..…………………

Wykonawca podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców:
KRS ………………………..…..…………..
CEiDG ………………………………..……..
NIE DOTYCZY ……………………….…..
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu Ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej (zaznaczyć właściwe): TAK
NIE
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert „Poprawa efektywności
energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację
budynków – Termomodernizacja budynku Słupskiego Ośrodka Kultury (dawne MCK)
przy ul. 3-go Maja 22 w Słupsku. (postępowanie nr ZP.271.1.8.2018), składam ofertę
na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu do
składania ofert, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy, za cenę:
brutto: ………………………………………
słownie: ...............................................................................……………….
..............................................................................................…,
w tym podatek VAT (……....%),
w tym:
- za wykonanie audytu energetycznego: ……………....……………… zł brutto
(słownie: ………………………..…………………………………………………………………………………………………)
- za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy poza otrzymaniem przez
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę i/lub dokumentu potwierdzającego
brak sprzeciwu organu w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę: ………….....……………… zł brutto
(słownie: ………………………..………………………………………………………………………………………………..)
- za wykonanie pozostałego przedmiotu umowy, tj. dostarczenie Zamawiającemu decyzji
pozwolenia na budowę i/lub dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu organu
w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę : ………………………………....… zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Opisu przedmiotu zamówienia
i zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z jego postanowieniami.
3. Oświadczamy, że zawarty w Zaproszeniu do składania ofert projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego.
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 20 dni od podpisania
umowy w zakresie wykonania audytu energetycznego.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 60 dni od podpisania
umowy w zakresie wykonania kompletnego pełno branżowego projektu
budowlanego, który będzie stanowić załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia
na budowę w przypadku takiego obowiązku wynikającego z Prawa Budowlanego
i/lub załącznik do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych.
6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 90 dni od podpisania
umowy w pozostałym zakresie wykonania pozostałego przedmiotu umowy
opisanego w § 1 i 2 umowy, wraz z otrzymaniem przez Zamawiającego decyzji
pozwolenia na budowę lub dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu organu w
przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę.
7. Oświadczamy, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez 30 dni kalendarzowych, licząc
od dnia otwarcia ofert.
9. Akceptujemy 14 - dniowy termin płatności, licząc od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10.Oświadczamy,
że
zamówienie
wykonamy
samodzielnie/przy
udziale
podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
11.Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji./*
10.Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji./*
Informacje
takie
zawarte
są
w
następujących
dokumentach:
…..................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
*(niepotrzebne skreślić)

11.Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…)
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający

nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

..................... dnia ....................

.............................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

