Załącznik Nr 1

ZAMAWIAJĄCY:

OFERTA
Gmina Orzysz
ul. Rynek 3,
12-250 Orzysz

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr WPF.7011.15.2020.SKW,
my niżej podpisani przestrzegając ściśle postanowień zaproszenia do złożenia oferty cenowej
oraz działając w imieniu i na rzecz:
WYKONAWCA:
............................................................................................................................
adres: ............................................................................................................................
Fax.
Tel. ................................................................. ........................................................
NIP
REGON ................................................................. ........................................................
e-mail ..............................................................................
1. Zobowiązania wykonawcy:
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa drogi gminnej
ul. 1-Maja o dł. 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr. Geod.
158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84 położonej w Orzyszu
ul. 1 Maja” oświadczam/-y, że oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia
zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej wynagrodzenie ryczałtowe:
Cena oferty netto ...……..………..zł……..…….gr
(słownie:..................................................................................................................................…)
Stawka pod. VAT…….....%
Cena oferty brutto ...………..……..zł………..….gr
(słownie:..................................................................................................................................…)

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2021 roku.
3. Okres gwarancji:
Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia na okres
60 miesięcy.
4.Oświadczam, że termin płatności faktury wynosić będzie: 30 dni
Rok 2020 – maksymalna kwota do zapłaty 10 000 zł brutto
Rok 2021 – pozostała wartość zamówienia - 30 dni od odbioru końcowego inwestycji.
5. Oświadczenie dotyczące postanowień zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty
cenowej
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu
do złożenia oferty cenowej,
3. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan
faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty.
6. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

data …....................................
.............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

