FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa wykonawcy
Siedziba wykonawcy

NIP
REGON
Numer telefonu
Numer faksu
Intemet: http://
e-mail:

.pl
(4.

(miejscowoit i data)

Miasto Suwalki
16-400 Suwalki
ul. Mickiewicza

1

Odpowiadaj4c na ogloszenie dotycz4ce przetargu nieograniczoneg o pr. Zintegrowany Program
Rewitalizacyjny Miasta Suwalki na lata 2017 - 2023 oferuj9 wykonanie zam6wienia w zakresie
objgtym specyfikacj 4 istotnych warunk6w zam6wienia w nastgpuj4cy spos6b:
I

.

Cena ofertowa netto
Plus naleZny podatek

zl

VAT (...... ...%)......

zL

Warto6d brutto o

2.

zl

.. tydzien/tygodnie* od ostatecmej daty, tj.

Skr6cenie terminu realizacji zam6wienia
od 31.08.2017 r.

* niepotrzebne skeSlid
WJ,razam zgodg na oplacenie faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej
Zamawiaj4cemu wraz
niezbEdnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
4 Olwiadczam, Ze zapoznalem sig ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia, nie wnoszE
do niej zaslrzeleri oraz uzyskalem informacje niezbgdne do przygotowania oferty.
5 OSwiadczam, 2e uwarzam sig za zwiqzanego niniejsz4 oferl4 przez czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (30 dni).
6 O3wiadczam, ze akceptujE istotne postanowienia umowy ije5li moja oferta zostanie wybrana,
zobowi4zujg sig do zawarcia umowy
miejscu terminie vq1znaczonyrn przez
Zamav,iaj4cego.
7 Osobq/osobami do kontakt6w z Zamawiajqcym odpowiedzialnq./odpowiedzialnymr za
wykonanie zobowi4zaf umowy jest/s4:
tel. kontaktowy, faks/e-mail
tel. kontaktowy, faks/e-mail
8. O5wiadczam, 2e czgSe zam6wienia zamierzarr, powierzy6 podwykonawcom:
3

z

w

9.

Oferta zostala zloiona na..... stronach.

i

10. Do

oferty dol4czono:

imig i nEvtisko
oraz podpis osoby (osdb)
uprawniotD)ch do reprezentowania

'ykoha

tcy

UWAGA:

W przypadku gdy Wykonawca jest jednoczeSnie osob4 fizycmq i nie prowadzi dzialalno6ci gospodarczej wtedy

wypehria jedynie rubrykg,,wartoSd brutto oferty"
W przypadku os6b fizycznych nieprowadz4cych dzialalno5ci gospodarczej, gdy wynagrodzenie Wykonawcy:
- podlega opodatkowaniem podatkiem dochodowym,
- podlega obowi4zkowi ubezpieczenia spolecznego,
- podlega obowi4zkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Cena oferty musi zawierai wszystkie poryzsze skladki tj. naleime zaliczki na podatek dochodowy oraz wszystkie

skladki, jakie Zamawiaj4cy zobowiqzury bgdzie odprowadzii, zgodnie
skladkami wystgpuj4cymi po stronie Zamawiaj4cego.

z obowi4zuj4cymi

przepisami, l4cznie ze

