………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

Załącznik Nr 1

Mariusz Rzucidło prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą SIC Specialized Industrial Chemicals
Specjalistyczna Chemia Przemysłowa Mariusz Rzucidło
Adres: 36-047 Niechobrz, Racławówka 359 B

Formularz oferty
Oferta na budowę centrum badawczo-rozwojowego firmy SIC Specialized Industrial
Chemicals Specjalistyczna Chemia Przemysłowa w miejscowości Krasne.
Dane Wykonawcy
Nazwa
Adres
NIP
REGON
Nr KRS lub Nr CEiDG

Dane osoby kontaktowej
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Adres e-mail
Telefon
Fax

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto (PLN):
(całkowitego wykonania
przedmiotu zamówienia)
Kwota podatku od towarów
i usług VAT
Cena brutto (PLN):
(całkowitego wykonania
przedmiotu zamówienia)
Termin realizacji (liczony
od dnia przekazania
Wykonawcy terenu placu
budowy)
Gwarancja
(liczona od daty uzyskania
pozwolenia na użytkowanie
obiektu)

…………………………. dni

………………………….. m-ce

Oświadczenia Oferenta:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i
akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki w nich określone oraz składamy ofertę na
wykonanie zamówienia.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postepowaniu określone w zapytaniu
ofertowym, dotyczące w szczególności:
 Posiadania uprawnień koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 Posiadania wiedzy i doświadczenia, umożliwiających prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia,
 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i
usług.
4. Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania
przedmiotowej umowy.
5. Oświadczamy, że na dzień złożenia oferty:
- nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne lub innych wymaganych przepisami prawa / uzyskaliśmy
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*
- nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono naszej
upadłości.
6. Oświadczamy, iż składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu we własnym imieniu.
7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
opisanego w zapytaniu ofertowym w punkcie pod tytułem Wykluczenia.
8. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach stanowiących jego integralną część
oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą.
9. Oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
* niepotrzebne skreślić

Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Formularz cenowy, załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Wzór umowy, załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Wykaz zrealizowanych zamówień na kwotę min. 3 mln zł, załącznik nr 5 do Zapytania
Ofertowego.
Oświadczenie o wysokości osiągniętych obrotów, załącznik nr 6 do Zapytania
Ofertowego.
Wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Wykonawcy) wpisanym
do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/kserokopia aktualnego odpisu z
Rejestru Przedsiębiorców KRS, w przypadku kserokopii - potwierdzenie przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Podmiotu. W przypadku podmiotu zagranicznego
należy dostarczyć równoważny dokument rejestrowy.
Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem
uiszczenia. wszystkich wymagalnych składek.
Potwierdzenie wpłaty wadium.

…………………………………

……………………………………………………

data

podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

