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ZAŁĄCZN]K NR,ł Do ZAPYTANIA oFERToWEco NR 0]/0,ł/2017

FORMULARZ OFERTY

na w}konarrie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji,

uzgodnień i pozrvoleń oraz wykonanię robót budowlanych §,tzw, trybię ,,zaprojektuj i
Wybuduj" dla zadanja pn. ,,PoRT JACHToWY MARINA DĄBIE" realizo$anego r\
ramach Regioltalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopon,iorskiego na lata
2014-2020, OśPriorltetowa 4, Naturalne otoczenie człorvieka, działanie 4.9 Rozwój zasobólv

endogenicznych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy fundacji:

Fundacia "sUN & sAIL"
Ul,

obrońców stalin8radu 24/U2

70-407 szczecin

NlP:8513200151
następującą ofertę:
Treśćoferty:

1,

l\ażwa wykonóWcy

2,

Adres wvkonawcy.

3,

NlP,,,.............,.,,,,,,,,

4,

Re8on,,,,,..........,....

5.

oferujemy Wykonanie robót budoWlanych z8odnie ż opisem prżedmjotu żamóWienia zal

,

cenę netto.................. żl (słoWnie złotych......,,
Podatek VAT.....,.......... zł {słoWnie złoty.h).....,..

6,

Termin realizacji zamóWienia

7.

oferujemy8Warancję,.....,,,,,,,,,....,,...,,,, lat,

-

do dnia

8,

ośWiadcżamy, że zapożnaliŚrny się z opisem przedmiotu żamówienia i nie Wnosimy do njego
zastrzeżeń

9,

lnwestor nie będzie ponosić odpowiedżia]nościza jakiekolwiek nasze pomyłki lub poninięcie
Wyceny posżczególnych elementóW żamóWienia podczas przygotowania tej oferty, Ta oferta

jest przygotowana W dobre] Wierże z żamiarem osiągnięcia sukcesu

j

nini_Ajszym

potwierdżamy, że nie informowa]iśmy o Wysokości nasżej oferowanej ceny jakichkolwjek osób
fizvcżnvch lub prawnych, nie zWiązanych z przygotowaniem oferty.
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ta jest Ważna przeż 60 dni licząc od dnia złożenia imoże ?ostać
zaakceptowana przez lnwestora kiedykolwiek W przeciągu tych dni.

10, PotwierdzamY, źe oferta

się, że lnwestor W żadnym prżypadku nle odpowiada za jakiekolwiek koszty
poniesione W żWiążkuz prżygotowanjem j złożeniem tej oferty naWet jeżeli prżetar8 zostanie

11, Zgadzamy

unjeWażniony,
12. Nasża f]rma

jest przy8otowana do dokonania stosownych ubeżpiecżeń i

zabezpieczeń zgodnie z treściąUmowy.
13, Prżedkładamy kosztorysy ofeńowe potwierdżające powyźszą cenę.

14- Data sporządzenia o'er!y,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.........,,,,,,,,,,

Podpi5 Wykonawcy lub o5oby upoważnjonejWraz z pieczątką Wykonawcy,

ż.łPp-cłzc,*

,J

ąfueĄ

9{".4 d" ,ł^ 2

L",

ustanoWienia

