Nadleśnictwo Chocianów
Zn. spr. SA.270.216.2021
Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY:
Nadleśnictwo Chocianów
ul. Kościuszki 23
59-140 Chocianów

FORMULARZ

OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) pn.:
„Konserwacja rowów melioracyjnych w Leśnictwie Pasternik”
WYKONAWCA:
1.

Dane Wykonawcy (pieczęć firmowa lub dane firmy)

Nazwa: .........................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
………………………...……………………………………………………………...……………………
Numer telefonu/faksu: ..................................................................................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………...………………
NIP: ........................................................... REGON: ..................................................................
2.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym wraz z
załącznikami, za łączną kwotę:
Brutto: ………………..………………………...…….. zł
Netto: ………………..…………………………...…... zł
VAT ..……....% w kwocie ……………………….….. zł

3.

Oświadczam, że:
 zapoznałem się z warunkami zamówienia określonymi w zaproszeniu do składania
ofert wraz z załącznikami i nie wnoszę zastrzeżeń;
 uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty;
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 zapoznałem się ze wzorem umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) i kartą
gwarancyjną (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego), stanowiącym integralną cześć
zapytania ofertowego i zawarte w niej postanowienia akceptuję bez zastrzeżeń;
 w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z
załącznikami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie
kwalifikacje wymagane przepisami prawa;
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
 zapoznałem się z klauzulą informacją dotyczącą RODO (załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego);
 zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
zaproszeniu do składania ofert.
 termin ważności oferty: 30 dni liczone od daty złożenia oferty u Zamawiającego.

………………………………….

……………………………………………………

Miejscowość / Data

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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