ZAŁĄCZNIK NR 1 do SZ
…........................ dnia …..........................

OFERTA
(wzór)

Nazwa firmy .........................................................................................................
Adres firmy ...........................................................................................................
Powiat .............................................. województwo ................................................
Numer NIP ......................, Numer REGON ......................., PESEL */.........................
Numer telefonu ............................ Numer fax. .......................................................
Poczta elektroniczna ..............................................................................................

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu REGULAMIN BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA Z DNIA 07.01.2008R DLA ZADAŃ
O WARTOŚCI do 14.000 euro na:
Pełnienie w 2012 roku nadzoru inwestorskiego w branŜy elektrycznej i
sanitarnej nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa bazy sportowej w
Województwie Kujawsko – Pomorskim – Moje Boisko – ORLIK 212 ( V edycja)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków budŜetu państwa – środki
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

oświadczamy, Ŝe:
1. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji zamówienia i nie wnosimy do niej Ŝadnych
zastrzeŜeń.
2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej
załącznik nr 6).
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4. Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania
na warunkach nie gorszych dla zamawiającego niŜ wskazane w tej umowie.
5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu
składania ofert.
6. W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość moŜliwości
składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.
7. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie.
Kalkulacja cenowa:
Koszt nadzoru inwestorskiego w branŜy elektrycznej

zrealizuję za cenę ryczałtową

…………………… złotych brutto (słownie: ………………………………. złotych brutto)
w tym naleŜy podatek VAT tj. kwota …………………….. złotych (stawka …..%)
Koszt nadzoru inwestorskiego w branŜy sanitarnej zrealizuję za cenę ryczałtową
…………………… złotych brutto (słownie: ………………………………. złotych brutto)
w tym naleŜy podatek VAT tj. kwota …………………….. złotych (stawka …..%)
( wypełnić dla zakresu nadzoru, którego dotyczy oferta)

Termin płatności do 30 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT po realizacji przedmiotu zamówienia.
Załącznikami do oferty są:
1 …………………..

..........................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis
upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy)

*/ - PESEL dotyczy Wykonawców prowadzących działalność jednoosobowo.
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