Załącznik nr 1
FORMULARZ ofertowy
Nazwa wykonawcy............ .................................................................................................
adres wykonawcy
..........................................................................................................
nr NIP:……………………………………Nr tel/ fax-u:………………………………………
poczta elektroniczna:…………………………………………………………………………
nr konta bankowego:…………………………………………………………………………
1.Niniejszym za wykonanie przedmiotu zamówienia: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn: ,,Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej
oraz małej architektury” w systemie zaprojektuj-wybuduj, oferuję wykonanie usługi, będącej
przedmiotem zamówienia za:
Zamówienie publiczne

Cena netto w zł

Vat w zł

Cena brutto w zł

Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego
2 Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2020 r.
3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego wykonania
zamówienia.
5. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do zapytania ofertowego i zobowiązuję się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8.Oświadczam, iż jako oferent jestem/nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z wyłonionym
w ramach przetargu wykonawcą1.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki,
teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni
małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1

1 niepotrzebne skreślić

3. Załączniki formularza ofertowego :
- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wymaganych uprawnień budowlanych i wpis do OIIB
oraz referencje
-KRS lub informacja z CEIODG
…………………………………
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

