Załącznik nr 1- formularz ofertowy

pieczęć zamawiającego
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Dla
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 9
98-290 Warta
Ja/My niżej podpisany/i
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Z siedzibą………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)
e-mail: ………………………………. tel. …………………………. fax. ………………….
Oferuję/my wykonanie usługi na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu (menedżera projektu) przy
realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta "
dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Ochrona Środowiska, Działanie V.3: Gospodarka
wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2: Gospodarka wodno-kanalizacyjna, za cenę ryczałtową w
kwocie:
……………………………….zł

netto

plus podatek VAT
tj. brutto

……………………………...zł

……………………………..zł

(słownie złotych ……………….……................................…………………………………)

1.

Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń.

2.

Oświadczam/my, że uważam/my się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni.

3.

Akceptuję/emy i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
określonym w zapytaniu ofertowym.

4.

Oświadczam/my, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
5.

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w zapytaniu
ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.

Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. * Jednocześnie poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich danych
będzie Zamawiający.

7.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
________________________________________________________________

e-mail: _________________________________________________________________
telefon: ________________________________________________________________
8. Wraz z ofertą składam/my następujące oświadczenia i dokumenty na kartkach:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________ dnia ___ ___ 2018 roku
* niepotrzebne skreślić

_______________________________________
czytelny podpis Wykonawcy

