Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
FORMULARZ OFERTY
Oferent: ………………………., …………………………….
Tel. ……………………. email: ……………………………….
NIP ………………….. REGON …………………………………..
Zamawiający: DEX Marek Czerwiński

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś
Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych
specjalizacji.
Numer projektu RPZP.01.05.00-32-T005/21
Przedmiotem zamówienia jest :
WYKONANIE Wyposażenia rekreacyjnego ( Grota solna , Grota Bursztynowa , Łaźnia parowa)
1. Stosownie do Ogłoszenia o zamówieniu składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę
ryczałtową
brutto:
……….……………………….
zł
;
(słownie:
……………………………………………. złotych 00/100 gr)
2. Minimalny oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ……….miesięcy.
Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru) minimalny okres gwarancji to
………….miesięcy.
3. Zobowiązujemy się do wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 89 dni przekazania placu budowy tj. od dnia 02/09/2022 do dnia 30/11/2022 z możliwością wydłużenia o 14 dni.
4. Oświadczamy, że zaoferowana w punkcie 1 cena brutto obejmuje wszystkie składniki związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz że jest niezmienna przez cały okres realizacji. Umowy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania prowadzonego w trybie konkurencyjności i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, iż w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty umożliwiające należyte wykonanie zamówienia.

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia.
9. Załącznikami do oferty są następujące wymagane w Ogłoszeniu dokumenty:
-

10. Podpisano:
……………………… , dnia ……………….. roku
……………………………………………
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych

