Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
............................, dnia ..................
(miejscowość)
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....................................................................................
Adres (siedziba) Wykonawcy: ............................................................................................. .
Tel. .............................. Fax ............................. e-mail .............................
NIP: .............................. REGON: ...................... .
Nawiązując do Zapytania ofertowego na:
świadczenie usług w zakresie sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu w
zakresie Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak SzP.ZP.271.8.18
oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia na następujących zasadach:

1.

Oferujemy sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego za cenę:
netto …………. zł
VAT …….%
VAT ……………….. zł
brutto ……………………. zł
słownie brutto:……………………………………………

2.

Oferujemy dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora nadzoru branży budowlanej na
placu budowy: …… dni.

3.

Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
 wzór Umowy załączony do Zapytania ofertowego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
 zaoferowana w pkt. 1 cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru
naszej oferty,
 zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Zapytaniem ofertowym,
 termin płatności za wykonane usługi wynosił będzie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy,
prowadzony przez …… o numerze ………………………………..,

 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
 przedmiot zamówienia będziemy realizować od dnia podpisania umowy do czasu faktycznego
zakończenia robót budowlanych i odbioru obiektu do użytkowania zadania inwestycyjnego pn.
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu w zakresie Bloku Operacyjnego
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych
i oddanie do użytkowania – 15 października 2018r.
 zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie i wysokości
określonej w Zapytaniu ofertowym
 usługi objęte zamówieniem zamierzamy:

□ wykonać sami;
□ zlecić podwykonawcom w części dotyczącej:
a) ……………………………………………………
b) …………………………………………………… .
* wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, poz. 1054,
z późn. zm.).
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę
(rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich
wartość bez kwoty podatku.

…………….……. (miejscowość), dnia …….……. r.
………………………………
( pieczątka i podpis Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

