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Za cznik nr 1
  ………………………………………………….
    (miejscowo , data)

……………………..………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy:
GMINA W CHOCK

UL. WIELKOWIEJSKA 1
27-215 W CHOCK

OFERTA

Przyst puj c do prowadzonego przez Gmin  W chock post powania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonegow trybie zapytania ofertowego pn.„Kompleksowy
nadzór inwestorski w zakresie  inwestycji pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w
Wielkiej Wsi” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z okre lonymi
wymogami Zamawiaj cego:

1. Za cen  rycza tow :

 Warto  netto: ………………………………………. z

VAT: ………………………………………. z

Cena oferty brutto:     ……………………………………….. z

ownie cena oferty brutto ……………………………………………………………..………………………………...…

 ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...

2. wiadczamy, e zapoznali my si  z postanowieniami umowy, która stanowi za cznik nr 5
do Zapytania Ofertowego. Zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na okre lonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiaj cego.

3. Uzyskali my wszelkie niezb dne informacje do przygotowania oferty.
4. Zapoznali my si  z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskali my informacje

niezb dne do wykonania przedmiotu zamówienia..
5. Uwa amy  si  za  zwi zanych  niniejsz  ofert  przez  okres  30  dni  od  up ywu  terminu

sk adania ofert.
6. Upowa nionym przedstawicielem (pe nomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy w

postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych
dokumentów zwi zanych z post powaniem jest ………………………………………………………………..

7. Dane podmiotu sk adaj cego ofert :
NIP ………………………………………………………….. REGON ……………………………….…………………………..
Numer faksu do porozumiewania si   z Wykonawc : ……………………………………..………………….
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Korespondencj  w sprawie przedmiotowego zamówienia prosz  kierowa  na :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj cym: ………………………….……………………………...
Tel.: ………………………………………………………….. fax.: …………………………………….………………………...

8. Oferta wraz z za cznikami zosta a z ona na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
9. Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi cymi jej integraln  cz , s :

1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) .............................................................................................
4) .............................................................................................
5) ………………………………………………………………………………….…….

                                                                                                  .....................................................
Podpis/y osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu
Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki


