Znak: F4/2016

Załącznik Nr 2 do ZO

FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu
Zoologicznego „PANDA”
ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa
WYKONAWCA:
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) wskazać
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

.....................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma)
……………………………………...............................................................................................................................................
(w zależności od podmiotu: numer NIP/PESEL, numer KRS/CEiDG)
……………………………………...............................................................................................................................................
(adres pocztowy siedziby: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
.....................................................................................................................................................................................
(województwo)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(nr telefonu, e-mail)
adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
……………………………………...............................................................................................................................................
reprezentowany przez:
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów oraz dane teleadresowe, na które należy przekazywać
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
……………………………………...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)
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1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2016 poz. 380 ze zm.) na Rozbudowę budynku Starej Małpiarni
na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość ryczałtową::
netto: …………….. zł (słownie złotych: …….……………………………………………………………………………………..……………….)
VAT: ……………….zł (słownie złotych: …..….………………………………………………………………………………………………………)
brutto: ……………. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….……..…)
2. Zobowiązania Wykonawcy:
2.1. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty udzielę gwarancji jakości oraz rękojmi za wady
na wykonany przedmiot zamówienia na okres:

......... (słownie: ....................................................................) miesięcy
licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego
Uwaga: wskazany okres nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy
2.2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.
2.3. Oświadczam, że w cenie ryczałtowej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia i realizacji przyszłej umowy.
2.4. Oświadczam, że uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem).
2.5. Akceptuję dokonywanie płatności przelewem:
a) w terminie 7 dni od daty doręczenia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego prawidłowo wystawionej
częściowej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
b) w terminie 21 dni od daty doręczenia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego prawidłowo wystawionej
końcowej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
2.6. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub
społeczne, w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub KRUS.
2.7. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu
przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w pkt 17.5. ZO.
2.8. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3
do Zapytania ofertowego oraz w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy
na warunkach określonych w ww. wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego, do formularza ofertowego załączam następujące
dokumenty i oświadczenia, stanowiące integralną część oferty:
1) .......................................................................
2) .......................................................................

3) .......................................................................
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4) .......................................................................

.......................................
Miejscowość i data

….……….…..……….............……………….……………….........…
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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