Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2021/RPOWŚ/3.2

……………..……………….
miejscowość i data

.................................................
dane Wykonawcy (pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY
Czy składana oferta jest ofertą częściową*?

TAK

NIE

(*niepotrzebne skreślić / W przypadku oferty częściowej wypełnić należy jedynie te pola, których
dotyczy składana oferta, pozostałe pola należy pozostawić niewypełnione)
Przystępując do zapytania ofertowego z dnia 11.03.2021 r. nr 1/2021/RPOWŚ/3.2 - „Dostawa i
instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z przygotowanie terenu”, w związku z realizacją
projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i
przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz
utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność
MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

I. Oferta na wykonanie części 1 przedmiotu zamówienia, tj. ”Dostawa i instalacja domków
glampingowych”

1.Oferuje/my wykonanie części 1 przedmiotu zamówienia za kwotę:
Cena netto za realizację
części 1 zamówienia

VAT

Ilość

Wartość brutto za
realizację zamówienia

(tj. ”Dostawa i instalacja 10 domków
glampingowych”).

……………..……… zł netto

(tj. ”Dostawa i instalacja 10 domków
glampingowych”).

………… %,
tj.…………..… zł

(słownie :……………………)

…………..……… zł brutto
(słownie:…………………)

(słownie:……………)

2. udzielam/y gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia :
………………………………………………………………………………………………….……… .
(należy wpisać liczbowo i słownie liczbę miesięcy udzielonej gwarancji jakości i rękojmi – nie krótszą niż 12 miesiące)
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II .Oferta na wykonanie części 2 przedmiotu zamówienia(tj. ”Prace związane z przygotowaniem
terenu”)
1.Oferuje/my wykonanie części 2 przedmiotu zamówienia za kwotę :
Cena netto za realizację części
2 zamówienia

VAT

(tj. „ Prace związane z przygotowaniem
terenu”).

Cena brutto za realizację części
2 zamówienia
(tj. ”Prace związane z przygotowaniem
terenu”).

……………..……… zł netto

……………………… %, tj.

……………..……… zł brutto

(słownie :……………………)

……………..……… zł

(słownie :……………………)

(słownie :……………………)
2. udzielam/y gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia :
………………………………………………………………………………………………….……… .
(należy wpisać liczbowo i słownie liczbę miesięcy udzielonej gwarancji jakości i rękojmi – nie krótszą niż 12 miesiące)

3. oświadczam/y, że część 1 przedmiotowego zamówienia wykonam/y w terminie do dnia
…………………
4. oświadczam/y, że część 2 przedmiotowego zamówienia wykonam/y w terminie do dnia
…………………
5. Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
6. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru
przedłożonego przez Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Jednocześnie oświadczam/y, że:
- zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń,
- zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorami umowy określającym szczegółowe warunki realizacji
zamówienia dla każdej z części zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
- posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia,
- dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

.................................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)
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