Nr sprawy: RI.7012.7.0013.2018
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 23 marca 2018 r.

Znak postępowania: RI.7012.7.0013.2018
...................................
(miejscowość, data)

Wykonawca:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
.............................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Jaworze
ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze

OFERTA
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Opracowanie inwentaryzacji oraz audytu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaworze”
składam następującą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w zaproszeniu do złożenia ofert RI.7012.7.0013.2018 na następujących, poniżej wskazanych
zasadach:
1. Oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego RI.7012.7.0013.2018 za cenę ryczałtową:
1.1. Inwentaryzacja infrastruktury oświetlenia ulicznego:

brutto (wraz z podatkiem VAT) : ………………………………………………………………………………………………………. zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego:

brutto (wraz z podatkiem VAT) : ………………………………………………………………………………………………………. zł
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

*/ niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: RI.7012.7.0013.2018
Załącznik nr 1 do zapytania
2. Oświadczam (-y), że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego RI.7012.7.0013.2018 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach podanych w zaproszeniu tj.
w terminie ok. 70 dni od daty podpisania umowy
4. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania zamówienia, do podpisania umowy w miejscu
i terminie podanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że:
 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W celu wykazania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
informuję, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert/ w okresie
…..……. miesięcy prowadzenia działalności * wykonałem/łam następujące zamówienie:
Lp.

Nazwa zamówienia

Opis zamówienia (należy podać
m.in. ilość punktów świetlnych)

Nazwa zamawiającego
wraz z adresem i
telefonem

1.

Do oferty dołączam referencje potwierdzające prawidłowość wykonania wymienionego
powyżej zamówienia.
7. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).
8. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić
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