Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY
„Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji w Domach Ludowych Gminy
Bolesławiec.”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,
Kruszyn, ul. Kasztanowa nr 1B, 59-700 Bolesławiec.
II. DANE WYKONAWCY:
Pełna zarejestrowana nazwa: ..................................................................................................
Zarejestrowany adres: .............................................................................................................
NIP: .............................................

REGON................................................

TELEFON: ..........................................

EMAIL..................................................

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert, składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu
zamówienia w zakresie określonym treścią zaproszenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na
następujących warunkach:

I.

Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

ROK 2021
I PRZEGLĄD do 13 sierpnia

--------------------------------------------------

Brutto: ………………………… zł

ROK 2022
I PRZEGLĄD do 30 kwietnia

Brutto: ……………………………………… zł

II PRZEGLĄD do 1 listopada

Brutto: ………………………………… zł

CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA (ROK 2021 I 2022)

Brutto: ………………………………………………………………… zł

Zobowiązuję/zobowiązujemy*) się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia

II.

•

I przegląd 2021r ………………………………………………………….. (13 sierpnia 2021r)

•

I przegląd 2022r ………………………………………………………… (30 kwietnia 2022r)

•

II przegląd 2022r ………………………………………………………… (1 listopada 2022r)

Oświadczam/oświadczamy*), że:

akceptuję/akceptujemy*) w całości wszystkie warunki zawarte w treści zapytania ofertowego,
w tym akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy,
2) złożona oferta wiąże mnie/nas*) przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert,

1)

3) uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie
i złożenia niniejszej oferty,

IV.

informacje

niezbędne do należytego przygotowania

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)

..................................................................................................................................

2)

..................................................................................................................................

..................................................
miejscowość, data

……………………………………………
……
podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………………

NIP, REGON ……………………………………………………………………………………………….

TELEFON, FAX ……………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że firma, którą reprezentuję spełnia warunki dotyczące:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Oświadczamy ponadto, że wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.

…………………………………….
miejscowość i data

…………………………………………….
imię i nazwisko oraz osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

