Załącznik nr 2
do Zaproszenia
nr BOT / 223 / 2016
/ wzór /

..........................., dnia ...........................................

.....................................................
pieczątka firmy
OFERTA
My niżej podpisani:
……..............................................................................................................................................
nazwa

.....................................................................................................................................................
siedziba

………………………….............................
nr NIP

Tel. ....................................................

………………………………..
nr Regon

Fax........................................................

w odpowiedzi na zaproszenie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o. o.
do złożenia oferty (postępowanie nr BOT/223/2016) na wykonanie ogrodzenia systemowego dla
zbiornika retencyjnego „SHARP” na terenie Crystal Park w Ostaszewie gm. Łysomice, składamy
niniejszą ofertę:
I. Oświadczamy, że:
a)

oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia za łączną ryczałtową cenę
netto: …………………………………………………………….….……………… zł (słownie:
……………………………………………………….……….…………… i 00/100 złotych) do której
będzie doliczony na fakturze należny podatek VAT w wysokości …………………………….. zł
(słownie: ……………………………………………….................. i 00/100 złotych), zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
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II.

b)

w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem kompletnego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
w Zaproszeniu do złożenia oferty;

c)

wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do …….. od daty zawarcia umowy
z Zamawiającym;

d)

udzielimy rękojmi oraz gwarancji jakości wykonanego przedmiotu zamówienia w okresie ……
miesięcy;

e)

postanowienia przyszłej umowy zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia
do złożenia oferty nr BOT/223/2016) są nam znane i zostały przez nas zaakceptowane.

Oświadczamy również, że:
a)

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

c)

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

d)

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

e)

w stosunku do reprezentowanego Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego
ani też nie otwarto wobec niego likwidacji.

III. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki:

1.

………………………………………………

2.

………………………………………………

3.

………………………………………………

4.

………………………………………………

5.

……………………………………………..

……..……….………………………………………...……………………
czytelny podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy
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