Załącznik nr 1
do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym

Urząd Miasta Zielona Góra
Departament Przedsiębiorczości
i Gospodarki Komunalnej
ul. Boh. Westerplatte 23
65- 078 Zielona Góra

OFERTA
1. Wykonawca - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
adres........................................................................................................................................................
tel.....................................................fax.....................................................e-mail:………………………..
REGON ........................................................ NIP ..................................................................................
województwo………………………………….adres do korespondencji …………………………………..
tel...................................................fax..........................................e-mail:…………………………………
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
2. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pod nazwą: Przeglądy,
naprawa, konserwacja urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenach komunalnych
Miasta Zielona Góra, oferuję/my wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z
wymogami opisu przedmiotu zamówienia oferujemy:
2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę .................................................... złotych brutto
(słownie:.........................................................................................................................), na którą
składa się:
a) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
b) i podatek od towarów i usług w wysokości ……. % zgodnie z ustawą o VAT
Zlecane przez Zamawiającego ewentualne roboty naprawcze i montażowe, rozliczane będą wg
stawek wynoszących:
- stawka roboczogodziny wynosi ………. zł brutto
- koszt zakupu stanowi ……..%
- zysk wynosi …….. %
3. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że zamieszczony w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym wzór
umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W załączeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);
2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z rozdział II
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) winno być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie);
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6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
1
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .
Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

