Załącznik nr 1 do Umowy
FORMULARZ OFERTY

Wykonanie powtarzalnych usług – świadectw charakterystyki energetycznej lokali przeznaczonych
do sprzedaży położonych w budynkach będących własnością Gminy Wrocław
DANE WYKONAWCY:
Pełna zarejestrowana nazwa: ….………………………………………………………………………….……………….………...................
zarejestrowany adres: ………………………………………………………………………………………………………………......................
NIP …………………………
REGON …………………………………….
Rodzaj przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie) ……… ……………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż wskazany powyżej: ………………………………………………………………………
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy
(imię i nazwisko osoby upoważnionej): ..................................................................................................................
(tel. kontaktowy osoby upoważnionej): ………………………………………………...................................................................
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia świadectw charakterystyki energetycznej lokali położonych
w budynkach będących własnością Gminy Wrocław za cenę:
- netto: ……………………………… słownie: …………………………………………………………………………..…………………………….
- brutto: ………………………………. słownie: ……………………..…………..………………………………………………………………….
(w tym podatek VAT 23%)
Kwoty wyliczone na podstawie składników cenotwórczych określonych w tabeli:
Liczba świadectw

stawka netto (ryczałtowa) za
wykonanie 1 świadectwa

wartość netto

wartość brutto

1

2

3

4

950
2.

Oświadczamy, że:
a)

Dysponujemy ……………………………………………. osobami uprawnionymi, które realizować będą niniejsze
zamówienie:

b)

Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.

c)

Wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z
pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

d)

Akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

e)

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony wraz z dniem upływu terminu
składania ofert.

3.

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem drogą
elektroniczną:


4.

Kontakt: (telefon, faks):



5.

na adres poczty elektronicznej e-mail: .....................................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................
Numer faksu: ...........................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
a) ......................................................................................
b) ......................................................................................
c) ......................................................................................
d) ......................................................................................
e) ......................................................................................

........................................ dn. ..................
miejscowość

...............................................................................
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką
imienną osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

