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Załącznik Nr 1

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35
99-200 Poddębice

OFERTA
Nawiązując do treści zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia na:

Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją
zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Poddębice" obejmujący:
Budowę sieci wodociągowej Dominikowice - Balin oraz budowę sieci kanalizacji
sanitarnej Sworawa w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

1. Zarejestrowana firma (nazwa) Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
ulica .......................................................... nr domu..............................
kod ............................ miejscowość ......................................................
powiat ................................. województwo ...........................................
tel.: ..........................................faks: .....................................................
e-mail:………………………………………………………………………...
REGON:......................................

NIP: .......................................

2. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia
wyznaczamy

.................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel./fax)

3. OFERUJEMY WYKONANIE USŁUGI OBJĘTEJ POSTĘPOWANIEM ZA CENĘ:
Łączna kwota zamówienia netto: ................................................. zł
(słownie: .................................................................................................................................................)
wartość podatku w kwocie: . ........................................................ zł
(słownie: ...............................................................................................................................................)
Łączna kwota zamówienia brutto: ............................................... zł
(słownie: ................................................................................................................................................)

zgodnie z poniższą kalkulacją:
L.p.
1

1.

2.

Nazwa

Cena
jednostkowa
netto [PLN]

Podatek
VAT

Cena jednostkowa
brutto [PLN]

2

4

5

6

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru posiadający:
uprawnienia
do
kierowania
i
nadzorowania
robotami
budowlanymi
w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej bądź
instalacyjnej (uprawnienia bez ograniczeń) w
zakresie sieci i instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru posiadający:
uprawnienia
do
kierowania
i
nadzorowania
robotami
budowlanymi
w specjalności
drogowej bądź inżynieryjnej
w zakresie dróg.
RAZEM

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami
ustawy z dnia z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.)

5. Oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
• przelew w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zmawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
• za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego.
8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Załączniki do oferty:
1. .......................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................

..................................................................................................
........................................................, dnia ......................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

