
Nr zapytania 1.2018.CSW

                                                               Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dane Oferenta:

nazwa firmy .…………………………………………………
adres ………………………………………………….
NIP .………………………………………………….
REGON .………………………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY 

W  odpowiedzi  na  Zapytanie  Ofertowe  nr 1.2018.CSW z  dnia  29.09.2018  dotyczącego  
usługi  przygotowania architektury wystawienniczej  w ramach zamówienia  dotyczącego "Kosztów
aranżacji wystawy w przestrzeni CSW" na potrzeby imprezy kulturalnej pn.: „Sztuka Świata – edycja I.
Wystawa  „Malarstwo  wciąż  żywe.””  w  ramach  projektu  „Kujawsko-Pomorskie  –  rozwój  poprzez
kulturę  2018” dofinansowanego ze  środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy poniżej naszą ofertę:

1. cena netto:   ……………………………….. PLN

VAT:             ……………………………………. PLN

cena  brutto:  ………………………………………  PLN

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………… PLN

(zgodnie z kwotą podaną w załączonym kosztorysie ofertowym)

2. okres gwarancji na wykonane prace: …………….. tygodni.

i oświadczamy, że:

1. Spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem;
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3. Nie znajdujemy się w stanie upadłości ani likwidacji;
4. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia;
5. Posiadamy możliwości techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
6. Posiadamy zasoby kadrowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
7. Posiadamy doświadczenie  obejmujące należyte  wykonanie prac o  podobnym charakterze  

w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert;
8. Zapoznaliśmy  się  z  treścią  Zapytania  ofertowego  oraz  uzyskaliśmy  konieczne  informacje

niezbędne do przygotowania oferty;
9. Akceptujemy postanowienia i wymagania określone w Zapytaniu ofertowym;



10. Zobowiązujemy  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  w  terminie  podanym  w  Zapytaniu
ofertowym;

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym;

12. W  cenie  oferty  uwzględniliśmy  wszystkie  wymagania  niniejszego  Zapytania  ofertowego  
oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

13. Na  czas  trwania  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  do  kontaktów  z  Zamawiającym
wyznaczamy (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu) ………………………………………………………………;

14. Do niniejszej oferty załączamy:

1. …………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………
 

6. ……………………………………………………………………………………………
 

7. ……………………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………………… .

……………………………………………       ……………………………………………………………..
miejscowość,  data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do

reprezentowania oferenta


