Postępowanie nr ZSE/350/14/2018

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
usługę w zakresie „Wymiana posadzki z wykładziny termozgrzewalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Olsztynie, ul. Bałtycka 37 ”.

JA (MY), NIŻEJ PODPISANY (NI)
Działając w imieniu i na rzecz.......................................................................................................................
(nazwa, firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców
OŚWIADCZAM (MY), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Zapytania Ofertowego i uznajemy
(uznaliśmy) się zawiązanych z określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

1. ZOBOWIĄZUJE (MY) SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie............................................
Na przeprowadzony zakres prac udzielam (my) minimum 36 miesięcy gwarancji.
2. OFERUJĘ (MY) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
brutto............................zł (słownie złotych…………………………………………………………....)
3. UWAŻAM (MY) SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu upływu składania ofert.
4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ (MY) bez udziału podwykonawców.
5. OŚWIADCZAM (MY), iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. OŚWIADCZAM (MY), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję (my) się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres
......................................................................................................e-mail:.....................................................
fax.........................................
OFERTĘ składam (my)
..............................dnia...................2018 roku
…………………………………

(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam (my), że:
1. W cenie oferty uwzględniłem/uwzględniliśmy wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia,
2. Uzyskałem/uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania
zamówienia,
3. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z Zapytaniem, z załącznikami do zapytania, zobowiązuję (my)się do
zawarcia Umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
4. Jestem/jesteśmy związany (ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oferty,

5. Jestem/jesteśmy uprawniony/uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
6. Posiadam (my) niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
zatrudniam (my) pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
7. W stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości.

....................................Dnia...............................

Podpis Wykonawcy:..................................
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ZAŁĄCZNIK NR 3

(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

JA/MY, NIŻEJ PODPISANY (NI) działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma)dokładny adres Wykonawcy)

Oświadczam (my), że reprezentowana przeze mnie/ przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 2
lat ( 2015-2017 ) następujące zamówienia:
Nazwa i adres
Zamawiającego
1

Wartość
zamówienia
2

Nazwa, opis zamówienia
3

Czas realizacji
początek
koniec
4
5

.............................,dnia.................................roku
…………………………….
(podpis Wykonawcy)
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