Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach
ul. Mokra 28/34
95-200 Pabianice
Znak sprawy: SP3.2710.7.2018
OFERTA
Niniejszym składamy ofertę na:
„Budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach”
Wykonawca:
Nazwa wykonawcy: …...........................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
adres: …..................................................................................................................................................
tel. …......................................................................................................................................................
fax. ….....................................................................................................................................................
email: ….................................................................................................................................................
Składając ofertę na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3
w Pabianicach” oświadczam/oświadczamy, że oferuję/oferujemy realizację zamówienia zgodnie
z poniższymi cenami:
W skład ceny wchodzą:
1. Podbudowa bieżni + warstwa wyrównująca
2. Bieżnia
3. Skrzynia do skoku w dal
RAZEM NETTO (razem poz. 1,2,3):

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

słownie RAZEM NETTO:
stawka i kwota podatku VAT:
słownie kwota podatku VAT:
RAZEM BRUTTO (razem poz. 1,2,3):
słownie RAZEM BRUTTO:
Oświadczam/oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz
dołączonymi do niego załącznikami i nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy/przyjmujemy warunki w nim zawarte.
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Oświadczam/oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia.
Oświadczam/oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam/oświadczamy, że uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam/oświadczamy, że posiadam/posiadamy uprawnienia w zakresie prowadzonej
działalności związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia, posiadam/posiadamy niezbędną
wiedzę
i
doświadczenie
oraz
dysponuję/dysponujemy
zapleczem
technicznym
i ludzkim zdolnym do realizacji zamówienia;
Oświadczam/oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty
i wykonania zamówienia.
Oświadczam/oświadczamy, iż na wykonane prace budowlano-montażowe oraz zainstalowane
komponenty i nawierzchnię udzielam gwarancji ………………………….. (minimum 36 m-cy).
(należy wpisać okres gwarancji)

Informacje o firmie niezbędne do zawarcia umowy:
Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………….
Adres firmy: ………………………………………………………………………………….
NIP firmy: ………………………………………………………………………………….
Regon firmy: ………………………………………………………………………………….
Nr wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru (z podaniem rejestru):
………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, nr telefonu/adres poczty elektronicznej wyznaczonej osoby do kontaktu:
……………………………………………………………………………………………..….
Osoby upoważnione do podpisania umowy:
……………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………..….
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..….
Miejsce i data sporządzenia oferty: ………………………………………………..………….
…..............................................
(pieczęć firmy)

……………….....................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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