„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik Nr 3
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu)

…....................................
(adres do korespondencji)
…....................................
(tel./fax)

Ochotnicza Straż Pożarna
w Pieczonogach

…....................................
(e-mail)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego miejsca
rekreacji w miejscowości Pieczonogi” oferuję/my:
A)

kompleksowe
wykonanie
przedmiotu
…….…………………………….zł,

zamówienia

za

cenę

ogółem

brutto:

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………),
1) Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z
prawidłowym wykonaniem zamówienia.
2) Oświadczam/my, że uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu do składania ofert.
3) Oświadczam/my, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązuje/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4) Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj.:
do dnia 21.09.2018 r.
5) Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od daty
odbioru końcowego zadania.
6) Oświadczam/my, że nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
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 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
7) Załącznikami do niniejszej oferty są:
...............................................................
...............................................................
...............................................................

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/ych do
reprezentowania wykonawcy

2

