zAi'{czNIK NTMER I DO ZAPYTANIA

OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

na wykonanie okresowego pigcioletniego

przeglqdu technicznego, obiektu budowlanego Inkubatora
Przedsigbiorczoici ptzy Placu zamkowym 2"w Prudnik w zakresie 'instalacji elektrycznej adriinistro*an.go
przezAgencjg Promocji i Rozwoju Gminy pruhnik
numer sprawy: APiRGP.4 1 3 .4.201j
I.DANE WYKONAWCY
I imig i nazwisko lnazwaWykonawcy]
I adres I siedzibaWykonawcy]
numer

telefonu........

..................numer faksu

PESEL:
...............,(dolyczy os6b fizycznych)
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .............

r*il;k;;;;;;;il;;;;'k"nAr;-

t;i;t;;il;

:

]:i?ffi,,l,,

lII. OSWIADCZENIA:
OSwiadczam,2e:
- zapoznalem sig

z zapytaniem ofertowym - numer sprawy: APiRGP,413.4.2017 (w tym opisem przedmiotu
zam6wienia) i nie wnoszg do niego zaslrzehen,
- posiadam uprawnienia niezbgdne do wykonania przedmiotu zam6wienia,
- posiadam niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz dysponujg lub bgdg dysponowal potencjalem technicznym,
atak2e osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia,
- znaidujg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia,
'zobowiqzujg sig do zawarciaumowy w terminie wskazanym przezzamawiaj4cego,
- jestem zwi4zany ofertg do dnia28.07 .2017 r.
OSwiadczam, 2e w stosunku do Wykonawcy:
- nie otwafto likwidacji lub nie ogloszono upadloSci (chyba, ze po ogloszeniu upadloSci Wykonawca zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, jeZeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacjg maj4tku upadlego).

-

IV. DANE O SOBY UPOWAZNIONEJ DO KONTAKTU
imig i nazwisko: .................
numer telefonu:
adres e-mail:

Z ZAMAWIAJACYM:

V. DANE O SOBY UP OWAZNIONEJ DO PODPI SANIA

IIMOWY

imig i nazwisko:
numer telefonu :
adres e-mail:

vI. DANE DOTYCZ.{CE PODWYKONAWCY/PODWYKONAWCOW:
l'Wykonawca PMEWIDUJE/ NIE PMEWIDUJE* powierzenia podwykonawstwa w ramach
zapytania ofertowego.
*-niepotrzebne skreSlid

niniejszego

2'WarloSi zam6wienia (netto), kt6rego powierzenie podwykonawcy/ podwykonawcom przewiduje

Wykonawca

.....

zl. (slownie:

..,....,................. .ztotych).

3'WartoS6 zam6wienia (9ryoo), kt6rego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom przewiduje

Wykonawca:

zl

(slownie:

4.Procentowy ttdzial wartoSci zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawcom

(w catym

ztotyci).

zam6wieniu), kt6rego powierzenie

- przewiduj e Wykonawca:
.przedmiotowy (szczeg6lowy) zam6wienia, kt6rego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom
przewiduje Wykonawca: uwaga moze zostai sporz4dzony w formie zai cznka 'ao f'ORUULARZA
OFERTY)
5.Zal<re1

(

:

UWAGA:

Pkt.2,3,4 i

5 wypetniai4wylqcznie wykonawcy, kt6rzy przewidui4 podwykonawstwo

w ramach niniejszego zapTrtania ofertowego.

ZALACZNTK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZOR UMOWY

