Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
pieczątka oferenta
................................................., dnia,.....................................
FORMULARZ OFERTOWY
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 09.07.2018 r. oferujemy usługę polegającą
na pełnieniu nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, której przedmiotem
jest „Rozbudowa i przebudowa oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach” w ramach
projektu p.n.: ”Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z
przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w
Gliwicach”. Oferujemy nadzór autorski w pełnym zakresie wynikającym z wymagań
zawartych w zapytaniu.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
Zamawiającego za cenę ryczałtową w wysokości:

zgodnie

..............................................................................................................
(słownie:

z

wymogami
złotych netto,

........................................................................................................................................
złotych) plus należny podatek VAT (23%),
co daje kwotę brutto …………………………………………………..................... złotych
(słownie:
..........................................................................................................................złotych).
Składając niniejszą ofertę oświadczam/y, że:
1. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
2. Zaoferowana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym
w umowie - do dnia zakończenia inwestycji i podpisania protokołu końcowego
odbioru robót.
4. Załączony Projekt umowy został przez nas zaakceptowany.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia do
pełnienia nadzoru autorskiego w branżach wymienionych w zapytaniu
i formularzu ofertowym.
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7. Należność wynikającą z
realizacji zamówienia prosimy uregulować
przelewem na Nasze konto w Banku:
......................................................................................................................
Nr: .......................................................................................................................
w terminie do 30 dni od daty przedłożenia
faktury VAT/ rachunku do
Zamawiającego.
Nazwa i adres Wykonawcy.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks
.........................................................................................................................
Nr tel. kom. .............................., email ..........................................................................
NIP ............................................................
REGON ..................................................................
Składając niniejszą ofertę oświadczam/y, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych , dalej jako „RODO”). Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jako administrator danych informuje o tym, w
przesłanej Klauzuli informacyjnej – Przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby związane z ogłoszonym postępowaniem.
Uwaga: Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Na
każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie jeżeli istnieją
przesłanki bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.

………………………………
(data i podpis oferenta)
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