Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Formularz oferty

……………………………….
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA
GMINA BABOSZEWO
[nazwa Zamawiającego]
Adres: 09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości
poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
I.
_________________________________________________________________________________________
pełna nazwa fir my (Wykonawcy/pełnomocnika*)
|___|___|___|___|___|___|___|___|___| |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
REGON
NIP
____ - ______ _____________________ ________________________ ___________________
kod
miejscowość
ulica nr lokalu
województwo
_____________________________________ ______________________@__________________
strona internetowa
e-mail
___________________________________ _______________________________
numer telefonu stacjonarnego
numer faksu
Osoba do kontaktu: _______________________________________ nr tel. komórkowego ______________
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
Faks: .................................... e-mail ..............................................................
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) ………………………………………………………..
................................................................................................ Podstawa prowadzenia działalności gospodarczej:
KRS*/CEIDG*

**
_________________________________________________________________________________________
pełna nazwa fir my ( kolej nego Wykonawcy wspólnie ubiegaj ącego się o zamówienie)
|___|___|___|___|___|___|___|___|___| |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
REGON
NIP
____ - ______ ________________________ ________________________ ____________________
kod
miejscowość
ulica /nr domu/ nr lokalu
województwo
_____________________________________ _________________________@_________________
strona internetowa
e-mail
__ ___________________________________ ________________________________
numer telefonu
numer faksu
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Zgłaszam/y swój udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
ZP.271.2.6.2021 na dostawę, wykonanie i montaż balustrad, pochwytów, barierek oraz zadaszenia drzwi
zewnętrznych w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Jana i Antoniego Bradeckich
7 i oferuję/oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za wynagrodzenie
ryczałtowe:
……………………
KWOTA NETTO

słownie: ……………………………………………………………………………….
……………………

VAT(………….%)

słownie: ……………………………………………………………………………….
……………………

KWOTA BRUTTO

słownie: ……………………………………………………………………………….

w tym:

Lp.

Zakres usługi

Ilość

1.

balustrady na klatkach schodowych

2.

podjazd dla niepełnosprawnych (barierki)

47 mb

3.

pochwyty na klatkach schodowych

4,7 mb

4.

barierka drzwi balkonowych

1,2 mb

5.

daszki
zewnętrzne
wejściowymi

nad

drzwiami

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

27,5 mb

2 sztuki

II. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:

1. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/jemy się dostarczyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r..
1. W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym transport i montaż.

2. Oświadczam/my, że zapoznałam/em/liśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i nie wnoszę/simy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/my zawarte
w nich warunki. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczam/my, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.

4. Gwarantuję/emy wykonanie usługi zgodnie z treścią oferty, wiedzą techniczną, ustalonymi standardami
oraz należytą starannością.

5. Uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem).

6. Akceptuję/emy wzór umowy i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia
umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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7. Akceptuję/emy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenie do
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
................................................... tel................................... e-mail: ....……………………......

9. Na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres 36 miesięcy od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy.

* - niepotrzebne skreślić
** - należy wpisać dane każdego Wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę)

……………………………. ………..
/miejscowość i data/ /podpis i pieczęć Wykonawcy/
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