Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie,
Dys ul. Biskupa Wł. Gorala 11, 21-003 Ciecierzyn
NIP: 7132338981, REGON: 040032084
A. Dane Wykonawcy/Wykonawców
1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................................................................................................................
NIP …………………………….……..……...………………., REGON .........................................................................
2.

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
NIP ……………………..……….……..……………………., REGON ..........................................................................
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
adres korespondencyjny: .....................................................................................................................................................................................
numer faksu: …………..………………………………. numer telefonu: ………..………………………………
e-mail: ………………………….…………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
……….……………….………………………….………….………………………….…………..……….……………………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
……….………….………………………….………….………………………….……………….………………..……………
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B. Oferowany przedmiot zamówienia
W związku z zapytaniem ofertowym na zadanie pn.:
Wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła z przyłączem
ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w zabytkowym Kościele
p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie
W ramach projektu pn. „Z KULTURĄ U ŚW. JANA" dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1.
Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne oferuję wykonanie zamówienia
zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym
w Zapytaniu Ofertowym oraz dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 6 do Zapytania
Ofertowego za całkowitą cenę oferty1:
……………………………………………………………………………………………………..…..……………...……………… złotych brutto
(słownie złotych:................................................................................................................................................................................................)
uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości ....................%.
Na wykonane robót budowlanych i usług wchodzących w zakres zamówienia
zobowiązuję się udzielić Zamawiającemu ………….2 miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od
dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
Przedstawiam następujące doświadczenie kierownika prac konserwatorskich tj. podaję
wykonane przez wskazaną osobę usługi polegające na kierowaniu pracami
konserwatorskimi w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
w okresie 5 lat – dotyczy kryteriów oceny ofert.
Lp.

Nazwa zadania

Wartość
usług

Okres
realizacji

Imię i nazwisko
kierownika prac
konserwatorskich

1.
2.
3.
4.
5.
Zobowiązuję się na wezwanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające
realizację ww. usług.
C. Oświadczenia
1) Zapoznałem się ze zapytaniem ofertowym, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2) Do całkowitej ceny oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia oraz podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi
1

Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
2 Należy podać wartość: od 60 do 84 miesięcy, zgodnie sekcją 11 Zapytania Ofertowego. Brak wskazania okresu gwarancji i
rękojmi spowoduje przyjęcie wartości 60 miesięcy.
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przepisami.
3) Zastrzegam, że następujące dokumenty3:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ……… ustawy …………………………
…………………………….…………………….……………….………………………………………………………………………4
D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia
1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się
podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2) W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny
oferty brutto.
3) Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest
…………………………………………………………….…………..……………………………………………..…………………
nr telefonu ………………….…….………….………, e-mail: ………………………………………………………
E. Podwykonawstwo
Oświadczam, że zamierzam
zamówienia5:

powierzyć

podwykonawcom

następujące

zakres

……………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………..
…………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………………..
F. Spis treści
Oferta została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
......... do nr ..........
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ......................................................................................................................
2) ......................................................................................................................
3) ......................................................................................................................
4) ......................................................................................................................
5) ......................................................................................................................
6) ......................................................................................................................

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczenia woli w imieniu
Wykonawcy
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Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani
udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego
zastrzeżenia.
4 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT.
5

W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.
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