Zamawiający:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia NMP,
ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród

FORMULARZ OFERTY:

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy usług polegających na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej, związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz obsługi prawnej przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie”, składam  ofertę:

Ja, niżej podpisana/podpisany:

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Działając w imieniu i na rzecz	
(nazwa przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej NIP lub pieczęć firmowa)

Uwaga: W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki oraz pełnomocnictwo od wszystkich pozostałych wspólników do działania w imieniu spółki pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku spółek prawa handlowego, do oferty należy dołączyć stosowny wydruk z właściwego rejestru przedsiębiorców. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa, pod rygorem odrzucenia oferty.

OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego,
OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udzielenia zamówienia, ustanowione w zapytaniu ogłoszonym przez Zamawiającego.
OŚWIADCZAM, że akceptuję warunki, na których ma być prowadzone świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego,
OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku wyboru mojej oferty, podpiszę umowę na podstawie opublikowanego wzoru.




str. 2

OŚWIADCZAM, że do wykonywania przedmiotu zamówienia, skierowana zostanie następująca osoba:
L.p.
Imię i nazwisko
Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
Czas doświadczenia w obsłudze Podmiotów – dokumentacja (w latach)

Czas doświadczenia w obsłudze Podmiotów – doradztwo prawne (w latach)

1.





2.





OŚWIADCZAM, że osoba skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia opracowała dokumentację związaną z udzieleniem zamówienia na wykonanie robót budowlanych i jednocześnie świadczyła usługę doradztwa prawnego dla następujących inwestycji (projektów):
L.p.
Nazwa inwestycji (projektu) 
Nazwa Podmiotu
Miejsce realizacji
1.










2.



3.



n.







CENA
Z tytułu świadczenia usługi, opisanej przez Zamawiającego, oczekuję wynagrodzenia w wysokości: 	

….............................................złotych, 
(słownie…........................................................................................................…) złotych brutto, w tym:
	opracowanie dokumentacji przetargowej, związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

….............................................złotych, 
(słownie…........................................................................................................…) złotych brutto,
	obsługi prawnej przedsięwzięcia


….............................................złotych, 
(słownie…........................................................................................................…) złotych brutto,







	

........................................
                     /pieczęć firmowa/	 /miejscowość i data/


………………………………………..
/podpis osoby upoważnionej 
Do reprezentowania wykonawcy/


