
Nr zapytania ofertowego :SP3-4/2020
  Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta  dotyczy  wykonanie  zadaszenia  nad  wejściem  do  pomieszczeń  piwnicznych  od
strony wschodniej w budynku  Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi  zgodnie z art.4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.1843    z
późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nabywca - Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, NIP: 6252448720
Odbiorca -  Szkoła  Podstawowa nr  3  im.  Janusza  Korczaka w Czeladzi,  ul.  Staszica  47,
Czeladź, 41-250

Tryb postępowania:
Postępowanie  prowadzone  jest  w  formie  zapytania  cenowego  z  zachowaniem  zasady
konkurencyjności,  zgodnie  z  Regulaminem  postępowania  przy  udzielaniu  zamówień
publicznych,  których  wartość  nie  przekracza  kwoty  30  000  euro,  wprowadzonego
Zarządzeniem nr 2/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi z dniem 07.01.2019r.

Nazwa i adres Oferenta:
…………….…………………….……………………………………………….………………
adres ………………………………………………………………..…………………...............
NIP…………………………………..… REGON.......................................................................
tel./fax……………………………………….e- mail………………………………..……….…

1 .Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym za

wynagrodzeniem w kwocie:………….zł netto plus ….% podatku VAT ………………zł

razem brutto ………zł (słownie brutto)…………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………..

Składając ofertę oświadczam, że:
1. Cena podana w pkt  1  wynika  z  uwzględnienia  wszystkich  kosztów związanych  z

realizacji zamówienia i nie ulegnie zmianie przez czas jej realizacji.
2. Oświadczam,  że  przy  obliczaniu  ceny  uwzględnione  zostały  wszystkie  posiadane

informacje  o  przedmiocie  zamówienia,  szczególnie  wymagania  i  warunki  podane
w Zapytaniu Ofertowym.

3. Zobowiązuję  się  do  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  warunkami  podanymi  w
Zapytaniu Ofertowym i w złożonej ofercie.

4. Oświadczam,  że  wszystkie  osoby  wyznaczone  do  realizacji  zamówienia  posiadają
odpowiednie przeszkolenie wymagane przepisami prawa ( w tym przepisami BHP i
p.poż)



5. Czynności objęte zamówieniem zamierzam wykonać przy użyciu własnego potencjału
personalnego.

6. Nie zamierzam powierzać  niniejszego zamówienia podwykonawcom,
7. Na  wykonaną  pracę  udzielam…….…….miesięcznej gwarancji  na  warunkach

podanych w Zapytaniu Ofertowym.
8. Oświadczam,  że  wykonam  w  całości  przedmiot  zamówienia  w  terminie   do

31.12.2020
9. Uważam  się   za   związany  niniejszą   ofertą   na   czas   wskazany w zapytaniu

ofertowym, tj.30 dni od terminu składania ofert, 
10. Akceptuję  bez  zastrzeżeń  wzór  umowy przedstawiony  w załączniku  do  zapytania

ofertowego,
11. Umowę  zobowiązujemy  się  zawrzeć  w  miejscu  i  terminie  wskazanym   przez

Zamawiającego,
12. Nie  uczestniczę  jako  Wykonawca  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej  w  celu

udzielenie niniejszego zamówienia,
13. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ………………………………………………...……………….

2) …………………………………………………………………

3) ……………………………………………...………………….

4) …………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………

6) …………………………………………………………………

7) …………………………………………………………………

………………………
                       ( podpis osoby upoważnionej)

 


