Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………….
Miejscowość i data

……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy

Adres Inwestora/Zamawiającego
Leann Stańczyk S.A.
ul. Konarskiego 6
76-200 Słupsk
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z

budową wykonanie robót instalacyjnych związanych z budową hali produkcyjnej
obróbki galwanicznej z częścią produkcyjno-magazynową i socjalno-biurową na
potrzeby projektu firmy Leann Stańczyk S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach
osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość:
Przedmiot zamówienia
wykonanie robót budowlanych związanych z budową
w branży:

Instalacyjnej:
1) instalacja wew. wodno-kanalizacyjna,
2) instalacja wew. c.o. i gazowa
3) instalacja zewnętrzna i przyłączy
4) instalacja wentylacyjna mechaniczna

Łącznie:

Wartość
netto

Podatek
VAT
w%

Wartość brutto

……………….

……………….

……………….

……….……….

……….……….

……….……….

……………….

……………….

……………….

…………

…………

………….

………..…

…………

…..………

…….…

…….…..

………….

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
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2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że wyżej podana cena
obejmuje realizację wszystkich zobowiązań
Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
4. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia ………………………. r.
5. Oświadczamy, że okres gwarancji wynosi ….. miesięcy.

6. Oświadczamy,

że

zamówienie

zamierzamy

zrealizować

przy

udziale

podwykonawców, w następującym zakresie ……………………………………………
7. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest:
Pan/Pani: …………………….
tel.: ……………………………
email: …………………………

8. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykaz wykonanych robót instalacyjnych
wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia
kopia opłaconej polisy
aktualny odpis z właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
7) kosztorys ofertowy określający ceny jednostkowe i ilości poszczególnych robót wraz z
wypełnioną tabelą rzeczowo-finansową
8) parafowany i wypełniony wzór umowy
9) proponowany harmonogram robót
1)
2)
3)
4)
5)
6)

…………………………………………….
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)
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