Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.............................................................
(miejscowość i data)
.....................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Zamawiający:
Klasztor OO. Bernardynów
w Skępem
ul. Klasztorna 5
87-630 Skępe

FORMULARZ OFERTOWY
W imieniu Wykonawcy:
Pełna nazwa:
Zarejestrowany Adres (siedziba):
Adres do korespondencji:
NIP:
Tel.:
e-mail.:
Przedmiot zamówienia:
Remont fragmentu dachu (uzupełnienie pokrycia) nad nawa główną Kościoła Zespołu
Klasztornego OO. Bernardynów w Skępem

1. Wykonam przedmiot zamówienia, za cenę ofertową:

Brutto zł: …………………………………
słownie: (…………………………………………………….……………………………………)
w tym podatek VAT …….%
netto: …………………………….. zł

1. O
świadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i przyjmuję je
bez zastrzeżeń.
1. O
świadczam, że jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
1. O

świadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na
warunkach przedstawionych w złożonej ofercie.
1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie do dnia
30.10.2022 r.
1. Udzielam
36 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi.
1. Oświadczam, że
nie znajduje się w sytuacji skutkującej wykluczeniem z postępowania Wykonawcy tj.:
1. w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
1. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów,

1. k
tóry w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
1. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
1. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
1. który, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykaz
ał braku podstaw do wykluczenia,
1. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz załączników do oferty:

 kosztorys
ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej,
 wykaz
robót budowlanych wraz z potwierdzeniami należytego wykonania,
 wykaz osób,
 oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 aktualny KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
Świadom odpowiedzialności karnej, oświadczam że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

_____________________________
Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

