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FORMULARZ OFERTOWY
„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego. na „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki dwuosiowej” dla
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
1. Cena oferty netto / miesiąc : ……......................................………………….....…
(słownie:……………………………………………………) + należny podatek VAT(.…%)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania
ofertowego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie: „ Dzierżawę pojazdu specjalistycznego ,

tj. śmieciarki dwuosiowej” dla Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Kudowie – Zdroju ul. Fredry 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i opisie
przedmiotu zamówienia i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w zapytaniu ofertowym i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, niezwłocznie podpisać umowę.
Oświadczamy, że warunki wykonania przedmiotu umowy oraz treść umowy są nam znane i że przyjmujemy
je bez zastrzeżeń .
Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i
złożenia oferty.
Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z
wymaganiami w zapytaniu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia .
Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli
będą wymagane, podaję poniżej:

..............................................................................................................................................................
9. Oświadczamy, ze nie zalegamy z uiszczaniem bieżących składek wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
oraz, że jesteśmy ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności.
10. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej przez nas ofercie dla potrzeb
zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 r. ochronie danych osobowych ( tekst jedn.:
Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………REGON…………………………………………

……………………………….
(data i miejscowość)

…..…......................................
(pieczątka i podpis wykonawcy)

