Załącznik Nr 2
do Zapytania Ofertowego
ZP. 271.A.23.2018
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

...........................................

....................................................

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe ZP.271.A.23.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku
na realizację zadania pod nazwą „Dostawa zabawek i wyposażenia w ramach projektu
Przedszkole Jutra – II etap”:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapytania
ofertowego, za cenę ryczałtową:
wartość netto ..........................zł (słownie:............................................................................)
wartość VAT ........................... zł (słownie: .........................................................................)
wartość brutto.........................zł (słownie: ..........................................................................)
2. Oświadczamy, że:
– zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, jego wyjaśnieniami oraz zmianami
i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń,
– uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
– zapoznaliśmy się z zasadami postępowania,
– uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
– przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym,
– w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy dołączonym do Zapytania ofertowego w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
– jesteśmy świadomi, że na podstawie art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2204 z późn. zm.) „Kto,
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub
instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia
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publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5”.

3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki2/konsorcjum2 dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:
………………………...................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

4. Na ........................... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
5. Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy
Ulica
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON/KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faksu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym
6. Do oferty należy załączyć poniższe dokumenty (brak dołączenia dokumentów
spowoduje odrzucenie oferty):
– Wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do
niniejszego Zapytania ofertowego – oryginał.
– Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) potwierdzające, że osoba podpisująca ofertę jest
upoważniona do złożenia oferty (oryginał lub notarialnie potwierdzona za
zgodność z oryginałem kopia).
– Podpisane Oświadczenie Wykonawcy (RODO) według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego – oryginał.
7. Brak wypełnienia Formularza ofertowego w jakimkolwiek zakresie spowoduje
odrzucenie oferty.

........................................................
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) Wykonawcy )
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