Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
l.p. 1

Pieczęć Wykonawcy

Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego
„Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,
ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na zadanie: Inżynier Kontraktu w ramach
przedsięwzięcia pn.:
„Adaptacja budynku użyteczności publicznej na biura Związku Gmin Regionu OstródzkoIławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 154/3 i 102/3
obr.8 m. Ostróda, ul. Czarnieckiego 28"
oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę netto ………………… PLN (słownie:
…………………………………………………………………………………….…) plus podatek
VAT w kwocie …………………………PLN, co stanowi łącznie kwotę brutto
…………….……………………. PLN (słownie: ………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………PLN)
1) oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i uznaję się za związanego określonymi
w niej zasadami postępowania,
2) oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.
3) oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy, której wzór przedstawiony
został jako załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej
oferty do zawarcia umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,
4) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
5) składam niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia 2,
6) nie zamierzam powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego
zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom2
Nazwa części
Lp.

Opis części zamówienia, którą będzie
wykonywał Podwykonawca

9) Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
Od
Do

12) Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres do
korespondencji
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Data i Podpis(y):
l.p.1

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

1
2

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

należy dodać wiersz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
niepotrzebne skreślić

