ZP/…/…../2016 r.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

(formularz ofertowy)

OFERTA
Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z o. o.
ul. Grunwaldzka 49
14-100 Ostróda
Dane Oferenta (w przypadku konsorcjum – lidera Konsorcjum):
Nazwa …………………………………………………..…………….….
Adres …………………………………………………………………….
Numer REGON ……………………………………………………….…
Nr NIP …………………………………………………………………...
Nr KRS …………………………………………………………………..
Dane partnera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):
Nazwa …………………………………………………..…………….….
Adres …………………………………………………………………….
Numer REGON ……………………………………………………….…
Nr NIP …………………………………………………………………...
Nr KRS …………………………………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na opracowanie
dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej pt. „Zmniejszenie emisyjności
transportu miejskiego w Ostródzie”, na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie
zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji, ogłoszonego na
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem : www.zegluga.com.pl oraz na tablicy
ogłoszeń,
1. 1. Oferujemy opracowanie dokumentacji koncepcyjnej pt. „Koncepcja zmniejszenia
emisyjności transportu miejskiego w Ostródzie”, na potrzeby przygotowania
aplikacyjnej i wykonawczej dokumentacji technicznej oraz wniosku na pozyskanie
zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji, w cenie:
Wartość oferty netto: ………………………………………………….. zł
(słownie: ……………………………………….…………………………………….)
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Podatek VAT …….% w kwocie …………………… zł
Wartość oferty brutto: …………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………….…………………………………….)
2. Termin płatności od daty otrzymania faktury VAT dla Zamawiającego wynosi 30 dni.
3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców*.
W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawców odpowiadamy za ich pracę, jak
za swoją własną.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy
jakichkolwiek zastrzeżeń do możliwości jego realizacji oraz zobowiązujemy się do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez
Zamawiającego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego) oraz projekcie umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ,
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz – jeżeli dotyczy.

…………….......... , dnia ………........

podpisano ...........................................................
(upełnomocniony przedstawiciel

* - niepotrzebne skreślić.
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