Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021
…………………….. dnia ……………2021 r.
nazwa, adres (firma) Wykonawcy
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY
na roboty budowlane – rozbudowa budynku zakładu przetwórstwa rybnego
„BARKAS” i roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, co, instalacja wentylacji,
roboty elektryczne
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo I Morze” z działania Przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, w
zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,
Nazwa i adres Zamawiającego: Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska,
Obroty 3a, 78-100 Kołobrzeg

I. Dane dotyczące Wykonawcy

1. Nazwa i adres:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..........................................................................
2. tel. : ……………………………………..; e-mail: ……………………………….…
3. Podmiot wpisany do (w zależności od podmiotu):
- rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym* …………………… Nr KRS ………..…*
- CEIDG*
4. NIP : ………………………….…; REGON : ………………………….…,

* - skreślić jeżeli nie dotyczy

II. Dane dotyczące informacji do punktacji oferty

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu
zamówienia – pkt.2 Zapytania ofertowego nr 1/2021 za wynagrodzeniem ryczałtowym
w cenie:
……………………………………….. zł netto + należny podatek VAT
………………………………………. zł brutto, słownie ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………….. miesięcy, licząc
od daty odbioru końcowego.

III. Oświadczenia

1) Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 01.02.2021r. , a
zwłaszcza szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz z Projektem Budowlanym rozbudowy z
przebudową zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” i Przedmiarem robót i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych z określonym w nim wymaganiami i zasadami
postępowania.
3) Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia oraz posiadamy doświadczenie, wiedzę i dysponujemy odpowiednim potencjałem
technicznym, finansowym i personalnym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
4) Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.
IV. Dokumenty składane z ofertą stanowiące jej załączniki:

Załącznikami do oferty stanowiącymi integralną część ofert są:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
2. Potwierdzenie wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej,
4. Wykaz robót budowlanych,
5. Wykaz osób,
6. Pełnomocnictwo*.

(miejscowość i data)

* - skreślić jeżeli nie dotyczy

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

