Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego

…………………………., dn. …………………
……………………………….
……………………………….
Nazwa firmy

OFERTA
Na wykonanie „Montaż wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami”– zgodnie z
załącznikami

Niżej podpisani ………………………………………………………. działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ww. przedmiotu zamówienia,
składam/y niniejszą ofertę.
Oferuję/jemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę :
- netto

…………………………..….. zł

(słownie:……………………………………………..…………….…………………..….. zł)
- brutto

………..……………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………….…….………… zł)
w tym kwota VAT:………………….. zł
(słownie: …………………………………………………..…………….….………….… zł)
1. Oświadczam/y, że wykonamy ww. przedmiot zamówienia w terminie 13 tygodni od
daty zawarcia umowy.
2. Oświadczam/y, że podane wynagrodzenie brutto zawiera wszystkie koszty realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/my
zastrzeżeń oraz przyjmuję/my warunki w nich zawarte.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres
60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Termin płatności: do 21 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
6. Z mojej/naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie:
……………………………………………..………………, tel……………..…………………………,
e-mail ………………………..................
7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
8. Ofertę niniejszą składam/y na …..….. kolejno ponumerowanych stronach.
9. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
1) Dokument potwierdzający podstawę działalności gospodarczej w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem,
2) Kosztorys ofertowy,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

………………….., dnia……………………

………………………………………………………….
(podpis upoważnionego
Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pełnomocnika )
* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę/y w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
na:……………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące:
Montażu wiązań na drzewach wraz z niezbędnymi cięciami
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
- posiadam/y ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności na pełen zakres
przedmiotu umowy przez cały czas obowiązywania umowy.

………………………………………………………….
(podpis upoważnionego
Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pełnomocnika )
* niepotrzebne skreślić

