Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej nie
przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), określonego w art. 4 pkt. 8 tej ustawy
na „Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków” przedkładam
niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że realizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi
warunkami zawartymi w zaproszeniu oraz informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki
zawarte w niniejszej procedurze.
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................................
nr NIP....................................................................................................................................
nr REGON............................................................................................................................
nr tel./fax/adres e-mail na który będą przekazywane zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego: …......
…................................................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi
w zaproszeniu do złożenia oferty za cenę:
cena netto za jeden punkt oświetleniowy/miesiąc.........................................................zł
(słownie:...........................................................................................................................)
podatek VAT....................................................................................................................zł
cena brutto za jeden punkt oświetleniowy/miesiąc.........................................................zł
(słownie:...........................................................................................................................)
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Oświadczam, że:
1) wyrażam chęć uczestnictwa w procedurze udzielenia zamówienia, przeprowadzonego przez
Zamawiającego – w terminach i pod warunkami określonymi w zaproszeniu do składania
ofert,
2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa
zamówień publicznych,
3) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
4) dysponuję osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i wiedzę oraz dysponuję
odpowiednim sprzętem wymaganym przepisami prawa do realizacji przedmiotowego
zadania,
5) zobowiązuje

się

do

wykonania

robót

konserwacyjnych

oświetlenia

ulicznego

zainstalowanego na liniach napowietrznych z zachowaniem technologii prac pod napięciem.
6) nie byłem karany w zakresie spraw przewidzianych w art. 24 Prawo zamówień publicznych,
7) deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu
ofertowym” są kompletne i prawdziwe.

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia : 31.12.2016 r.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*
…...............................................................................................
…...............................................................................................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
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