Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017

………………………, dnia………………….
………………………….
(pieczęć Oferenta)
OFERTA
Do ...............................................
...............................................
(Zamawiający)

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia …………..…… r.
1. Oferuję wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym „Wykonania prac
remontowych niezasiedlonego lokalu mieszkalnego w Wolsztynie” zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ......................................................zł
Podatek VAT: .................................................zł
Cenę brutto: ....................................................zł
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………...
2. Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………….
3. Okres gwarancji …………………………………………………………………………
4. Warunki płatności ………………………………………………………………………
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń oraz że w przypadku wyboru mojej oferty przystąpię do zawarcia
umowy/zlecenia na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej
złożenia.
7. Oświadczam, że posiadam odpowiednie uprawnienia wymagane do wykonania
przedmiotu zamówienia.*
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ............................................
2) ............................................
9. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………
tel.: ………………………………… fax: ……………………………. ..e-mail:
………………………
(podpis Oferenta)

skreślić, gdy uprawnienia nie są wymagane

*

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017

……………………………
(miejscowość, data)
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2017

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2017 oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………\
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
/dane Wykonawcy/
a Zamawiającym – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5,
tel. (68) 384-56-13.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku
małżeńskim, w
stosunku
pokrewieństwa
lub
powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia
lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis Oferenta)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017

.................................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT

L.p.

Przedmiot robót budowlanych
(opis wykonywanych prac –
powierzchnia użytkowa)

Wartość
wykonanych
robót
budowlanych
(brutto)

Data wykonania
robót
budowlanych
(od …do ...)

Odbiorca
robót
budowlanych
(Zamawiający)

Załączam dowody dotyczące wyżej wymienionych, najważniejszych robót potwierdzające ich należyte
wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA: dokument należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis Oferenta)

