
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………..… na wykonanie robót budowlanych w zakresie
termomodernizacji budynku Fundacji „Daj Szansę” położonego przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu niniejszym
składamy ofertę następującej treści:

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wymiany instalacji elektrycznejw budynku Fundacji „Daj Szansę”
położonego przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu oraz na podstawie wizji lokalnej na obiekcie, Oferujemy wykonanie
zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi
normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej za cenę:

netto ………………………………………………………. zł
obowiązujący podatek VAT ……………….. % ……………..…………. zł
cena brutto …………………………………..……………………… zł
(słownie
……………………………………………………………………………..………………………..……………..)

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.

Na wykonane roboty, dostawy i usługi udzielamy 5 letniej gwarancji i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego bez uwag.

Załączniki:
1.oświadczenie Wykonawcy
2. kosztorys ofertowy,
3. odpis z właściwego rejestru
4. polisę ubezpieczenia OC
5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS oraz o niezaleganie w podatkach w US,
6. udokumentowanie posiadania doświadczenia,
7. zaakceptowany wzór umowy

............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 1 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:
a) Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem

informacje niezbędne do przygotowania oferty.
b) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c) W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
d) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne.

Ponadto, oświadczam, że:
a) W chwili rozpoczęcia prac będę dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania

robotami w specjalności wymaganej w ofercie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia.
b) Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Dysponuję zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
d) Posiadam środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty.

……………………………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)


