Załącznik Nr 2
do Zapytania Ofertowego
ZP. 271.A.13.2020
z dnia 15 września 2020 r.

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

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

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

FORMULARZ OFERTOWY
1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe ZP.271.A.13.2020 z dnia 15 września 2020 roku
na realizację zadania pod nazwą Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach
zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na
terenie miasta Rypin – rok 2020”:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapytania
ofertowego, za łączną cenę ryczałtową:
wartość brutto.....................................................zł
(słownie: ..........................................................................)
Ceny jednostkowe w poszczególnym asortymencie:
Lp.

Nazwa

Jednostka

1.

grab pospolity ‘Fastigiata’
(Carpinus betulus ‘Fastigiata’)

1 szt.

2.

klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

1 szt.

3.

klon pospolity 'Drummondii' (Acer
platanoides 'Drummondii')

1 szt.

4.

buk pospolity 'Dawyck Gold' (Fagus
sylvatica 'Dawyck Gold')

1 szt.

5.

lipa drobnolistna 'Greenspire'
(Tilia cordata 'Greenspire')

1 szt.

6.

klon polny
(Acer campestre)

1 szt.

Cena jednostkowa brutto

1. Oświadczamy, że:
– zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym, jego wyjaśnieniami oraz zmianami
i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i nie wnosimy
do nich zastrzeżeń,
– uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
– uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
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–

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
– przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie wskazanym w Zapytaniu
ofertowym.
2. 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
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym
lub średnim przedsiębiorstwem
(tak/nie; jeżeli tak – wskazać odpowiednio)1

3. 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 4 do niniejszego Zapytania ofertowego – oryginał.
4. Brak wypełnienia Formularza ofertowego w jakimkolwiek zakresie spowoduje
odrzucenie oferty.

Podpis musi pozwalać na identyfikację osoby
składającej oświadczenie woli w imieniu
i na rzecz Wykonawcy
........................................................
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) Wykonawcy )

1

W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)
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