nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
Zakład Usług Komunalnych
ENERGOKOM Sp. z o.o.
37-111 Rakszawa 334

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy :
Nazwa: .....................................................................................................................................................................
Siedziba: .....................................................................................................................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Dostawę i uruchomienie układu pomiarowego
przepływu pary”, postępowanie nr ZPO.230.40.2021 oferujemy realizację całości przedmiotu
zamówienia za:
Cenę brutto *: ………………….……..…..…………….,………PLN**.
/słownie/ ……………………………………………..……………………………………………………………………….…………..PLN
brutto,
W tym podatek VAT według stawki …...….% ……………………………….…………,……..PLN**
Co daje kwotę netto ……………………………….………………,…….PLN**
**wszystkie ceny należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
1. Oświadczamy, że należymy do grupy kapitałowej (należy zaznaczyć):
TAK*

NIE

*w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

2. Oświadczamy,
że
zapoznaliśmy
się
ze
specyfikacją
przedmiotu
zamówienia
i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.
3. Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Oświadczamy, iż w przypadku udzielenia nam zamówienia oferowany przez nas przedmiot zamówienia wraz z
dokumentacją będziemy dostarczać zgodnie z zapisami specyfikacji i obowiązującymi przepisami.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od określonego w
specyfikacji upływu terminu do składania ofert.
6. W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia
będącego przedmiotem postępowania w terminie do 8 tyg.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie
konieczne informacje do przygotowania oferty.
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8. Cena niniejszej oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom na
szkodę Zamawiającego z wyjątkiem zapisów zawartych w umowie.
9. Ustalamy termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fi zycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
12.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania ZPO.230.40.2021.
13.Do kontaktowania się z Wykonawcą:
1) drogą elektroniczną - podajemy następujący adres poczty elektronicznej:
.....................................................................................................................................................

2) faksem - podajemy następujący nr faksu:

.....................................................................................................................................................

14. Zastrzeżenia oferenta:
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a
mianowicie:
……………...............................................................................................................................................
15. W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:
.................................................................................... , tel. .............................................
16. Załączniki do niniejszej oferty.
17. Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

______________________________________________
Podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

*** niepotrzebne skreślić
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