
Załącznik Nr 1 

Wykonawca:  
………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   
…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

OFERTA NA:

na prowadzenie obsługi prawnej Gminnego    Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie w
okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

Wartość netto:…………………………….................................................. zł

(słownie: ..............................................................................................................................)

Podatek VAT: …………………………………….. zł,

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto: ………………………………………………………. zł,

(słownie:……………………………………………………………………………………)

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy,  że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w treści
zapytania ofertowego.

2. Oświadczamy,  że  zaoferowany  przez  nas  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie
wymagania Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz
czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia.

4. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminach  określonych  w  zapytaniu
ofertowym.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.



6. Oświadczamy, ze cena oferty (netto) będzie podlegała podwyższeniu lub waloryzacji
przez czas trwania umowy.

7. Niniejszym  akceptujemy  postanowienia  zawarte  we  wzorze  umowy  stanowiącym
załącznik  nr 4 i w przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy an ich warunkach w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy,  ze dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień składania oferty.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w procedurze udzielenie zamówienia :

1. oświadczenie, że  Wykonawca spełnia warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia,
o których mowa w pkt 1, 2 , 4 i 6 – „Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia
oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie” zapytania ofertowego wg. wzoru załączonego
do zapytania ofertowego.

2. wykaz osób spełniających warunek, o którym mowa w pkt 3 Warunki udziału w procedurze
udzielenia zamówienia oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty.

Załączniki:

1. .............................................................................

2. .............................................................................

3. .............................................................................

4. .............................................................................

5. .............................................................................

6. .............................................................................

7. .............................................................................

…………………………………………....                                   …...…......................................................

miejscowość, data podpis  osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


	Załącznik Nr 1

