Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2022

FORMULARZ OFERTOWY

„Zaprojektowanie i wybudowanie trybuny w Parku Dzieje”
Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Nazwa .........................................................................................................................
Adres …........................................................................................................................
Nr telefonu/ e-mail (wymagany)......................................................................................
NIP................................................. nr REGON …........................................................
Zobowiązuję / zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:

I.

cena netto........................................................................................................ zł.
podatek VAT ................................................................................................... zł.
cena brutto ...................................................................................................... zł.
(słownie: ..............................................................................................................................................)
W tym:
Wykonanie dokumentacji: ………………. zł. brutto
Dostawa i montaż trybuny: ………………… zł. brutto
Demontaż Zabezpieczenie trybuny na okres zimowy: ……………………… zł. brutto
II. Deklaruję posiadanie doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu należycie
min. 1 realizacje obejmujące wykonanie projektu technicznego, dostawy, montażu i demontażu
trybun na min. 1500 miejsc: min. 2 realizacji obejmujących wykonanie projektu technicznego,
dostawy, montażu i demontażu trybun / trybuny na min. 1500 miejsc, w tym jedna z trybun na min.
2500 miejsc:

Lp.

Krótki opis wykonanej realizacji wraz
z podaniem pełnej szczegółowej zawartości
(uwaga: podane informacje mają umożliwić
Zamawiającemu weryfikację spełnienia warunku
udziału w postępowaniu)

Data zakończenia
(dzień, miesiąc, rok)

Zamawiający

1.
2.

Załączam dowody określające, czy te realizacje zostały wykonane należycie.

Wykonawca

III. Równocześnie oświadczam, iż:


dysponuję i będę dysponować podczas realizacji zamówienia i w czasie nadzoru autorskiego osobami
posiadającymi wymagane prawem uprawnienia i wykształcenie.



Zamówienie wykonam w terminach wymaganych w Zapytaniu ofertowym.



Udzielam gwarancji i rękojmi na warunkach wymaganych w Zapytaniu ofertowym.



Nie zgłaszam uwag do treści Zapytania ofertowego i zobowiązuję się zawrzeć umowę na
warunkach w nim określonych.



Brak jest powiązań osobowych i kapitałowych ze strony Wykonawcy w imieniu którego / których
działam / działamy z Zamawiającym i osobami występującymi po stronie Zamawiającego.



oświadczam/ -y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty
zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne.



oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia w niniejszym Zapytaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie
składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]"

_____________________________________
Podpis osoby / osób uprawnionych

