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OFERTA
Przedmiot oferty:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy
i przebudowy budynku DPS na budynek biurowy Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie.
1. Zamawiający:
Urząd Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn
ul. Plac Tysiąclecia 23

2. Oferent:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

telefon: _____________________

fax: __________________________

REGON: ___________________

NIP: _________________________

3. Po zapoznaniu się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, my niŜej podpisani
składamy

niniejszą

Ofertę

w

postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego, którego celem jest przyznanie zamówienia publicznego.
4. Oferowana cena za komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę wynosi:
……………..…………….......... złotych (brutto),
w tym podatek VAT..................................złotych
Słownie brutto …………………………………………………………………………….……….

5. Realizacja całości zamówienia nastąpi w terminie …………………………….
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6. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem do czasu
oddania obiektu do uŜytku /nie dłuŜej niŜ 3 lata od daty pozwolenia na budowę/.
7. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do jej zapisów zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie konieczne
i niezbędne informacje w celu rzetelnego przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na określonych warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. Dokonaliśmy wizji lokalnej, w celu zapoznania się z obiektem, stanem istniejącym
i warunkami prac projektowych objętych przedmiotem przetargu, oraz zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac. Uzyskane
informacje uwzględniliśmy w złoŜonej ofercie. Zaoferowana cena uwzględnia wszystkie
czynniki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Upełnomocniony (-eni) przedstawiciel (-e)
Oferenta

__________________________________
Data ______________________
(podpis (-y), pieczęć)
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Oświadczenie oferenta

WyraŜamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne – prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy
i przebudowy budynku DPS na budynek biurowy Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie.
organizowanym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Szczuczynie, zgodnie z warunkami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania
zadań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczno-techniczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia.
4. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.

Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą do terminu waŜności wskazanego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy
w razie wybrania naszej oferty.

7. Oświadczamy, iŜ spełniamy warunki zawarte w art. 22 ustawy i nie podlegamy wykluczeniu
z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
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8. Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŜdym
szczególe.
9. Do niniejszego „Oświadczenia oferenta” dołączone są następujące oryginalne dokumenty lub
ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
…………………………………………………………………..

Upełnomocniony (-eni) przedstawiciel (-e)
Oferenta

__________________________________
(podpis (-y), pieczęć)

Data ______________________

