Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówień o wartości poniżej 30000 euro
(zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa.....................................................................................................................................................
Siedziba..................................................................................................................................................
Nr telefonu..............................................................................................................................................
Fax..........................................................................................................................................................
E-mail.....................................................................................................................................................
Nr NIP.....................................................................................................................................................
Nr REGON.............................................................................................................................................
Nazwa banku i numer rachunku bankowego .........................................................................................
................................................................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
ZUWiK Siewierz
ul. Ściegna 9
42 – 470 Siewierz
pow. będziński woj. śląskie
tel. (032) 674 13 38
e-mail: zuwik@zuwik.pl
Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 30000 euro na:
„Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych”.
My niżej podpisani: ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(należy podać pełną nazwę Dostawcy i adres)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu
zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za ceną jednostkową: :
CENA OFERTOWA BRUTTO za 1 m2

Słownie [zł] za 1m2

odnowienie znaków P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7
odnowienie znaków P-8, P-9
odnowienie znaków P-10
odnowienie P-12, P-13, P-14
PODATEK VAT
CENA OFERTOWA NETTO za 1 m2

Słownie [zł] za 1m2

odnowienie znaków P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7
odnowienie znaków P-8, P-9
odnowienie znaków P-10
odnowienie P-12, P-13, P-14

2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w miarę zapotrzebowania, na podstawie
zgłoszenia pracownika Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu,
odpowiedzialnego za jego wykonanie, w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie
koszty wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim
zawarte.
5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu upływu
składania ofert.
7. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, wyrażamy zgodę na potrącenie kary w wysokości 2 %
ceny brutto za każdy dzień zwłoki z tytułu nieterminowego wykonania prac.

.............................................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

