Nasz znak: F2/16

Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”
ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa
http://panda.zoo.waw.pl/
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa:................................................................................................................
Siedziba:.............................................................................................................
Osoba do kontaktu:.............................................................................................
Nr telefonu/faksu................................................................................................
Nr telefonu kom. ...............................................................................................
e-mail:................................................................................................................
internet: http://...................................................................................................
nr NIP...............................................................................................................
nr REGON.........................................................................................................
Oferta dotyczy Wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
modernizację pawilonu dla pawianów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
Oferuję wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową:
Cena brutto .............................................(słownie: .................................................
.......................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości .......... %
………………............................................................................................................ zł
słownie:......................................................................................................................
Cena netto: .............................................(słownie: .................................................
.......................................................................................................................................)
Zobowiązania Wykonawcy:

1. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie w terminie: ………….dni
(słownie:…………………………………..), licząc od daty zawarcia umowy.
UWAGA ! termin nie może być dłuższy niż 90 dni od daty zawarcia umowy.
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2. Oświadczam, że zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
4. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie. Na dowód spełnienia tego warunku
dołączam wykaz usług, o którym mowa w pkt III Warunki udziału w postepowaniu ust. 3
określone w Zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
7. Oświadczam, że udzielam rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie
wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z
tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych
opracowań projektowych.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia
oferty, którą udostępnił Zamawiający i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem
wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
9. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłej umowy.
10. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu
do złożenia oferty.
11. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone we wzorze umowy, stanowiącym
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania oferty oraz w przypadku wyboru mojej oferty
zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w w/w wzorze w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z:
Imię i nazwisko:

................................................................................................

Telefon: ...................................................Faks: ...................................................
e-mail:............................................
Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego, do formularza ofertowego załączam
następujące dokumenty i oświadczenia, stanowiące integralną część oferty:


.......................................................................



.......................................................................



.......................................................................

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej.
........................................................
Miejscowość, data

........................................................
(imię i nazwisko)
czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy lub podpis i pieczątka
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Wykaz usług projektowych

L.p Przedmiot usługi *

Data realizacji i
podmiot na rzecz
którego została
wykonana usługa

Wartość usługi brutto

*do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie.
...................................................................................
Data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy lub podpis i pieczątka
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