
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr IRG.7011.15.4.2018.EKM

……………………………….…………                                   ………………………………….
                 pieczęć oferenta                      Miejscowość , data 

Nazwa oferenta :……………………………………………………...…………………….............................................

z siedzibą w: ……………………..……    …………………...……..……

 kod miejscowość

województwo: .......………………………………................

adres:  ...........................................................................

REGON:  ........................................ NIP .....…………………...................................

Telefon ...................………............. e-mail: ....................................................................

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..................................................................

                                                        
                                                           Gmina Głuchołazy

                                                 ul. Rynek 15
                                                           48-340 Głuchołazy

FORMULARZ   OFERTOWY

1. Odpowiadając  na  zapytanie  ofertowe  Nr  IRG.7011.15.4.2018.EKM  na  realizację  zadania  pod  nazwą:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA WIATY GRILLOWEJ W M. GIERAŁCICE, GM. GŁUCHOŁAZY, NA DZIAŁCE 

O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 124/1”, oferujemy wykonanie zadania za ryczałtową cenę w kwocie łącznej

brutto ………………..………….………..zł

(słownie: ………………..………………………………………………………………………….………..zł), w tym:   

Zakres przedmiotu zamówienia: Cena brutto (zł)

Dokumentacja projektowa 

Montaż wiaty wraz z grillem dwupaleniskowym,  
siedziskami i ławami, utwardzeniem nawierzchni pod wiatą 

Razem:

2. Składając ofertę oświadczam, że:

1) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym,

5) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty,

6) oferta moja jest ważna przez okres 30 dni,

7) jestem/ nie jestem* płatnikiem podatku VAT.

*niepotrzebne skreślić

...............…........, dnia …...….......
           miejscowość ...................................................................

podpis oferenta lub osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania oferenta



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku ze złożona ofertą jw.:

1.Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w 
Głuchołazach ul. Rynek nr 15.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem 
ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że 
przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem 
danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15. 

...............…........, dnia …...….......
           miejscowość ...................................................................

podpis oferenta lub osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania oferenta


	
	Gmina Głuchołazy
	FORMULARZ OFERTOWY

