Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
Tel.22 764 01 40, Fax 22 764 01 41

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
znak: ZD.253.4.2016

.............................................
miejscowość, data
..........................................
pieczęć wykonawcy
..........................................
tel./fax

F O R M U LA R Z
Przedmiot zamówienia

Zamawiający

OFERTY

Oprawa artystyczna Spotkania Mikołajkowego
dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich
opiekunów z terenu powiatu legionowskiego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE

................................................zł

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia
zgodnie z rozdziałem II niniejszego zapytania słownie:
..........................................................................................................
ofertowego
......................................................................zł

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2 grudnia 2016 r.

Termin związania ofertą

do dnia 7.12.2016 r.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:
a)
zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym na Oprawę artystyczną Spotkania Mikołajkowego
dla 64 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów z terenu powiatu legionowskiego i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
b)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu.
c)
pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie
w/w zamówienia.
d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się
w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
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Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z zapytania
ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1),
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3),
3) dokumenty uwiarygadniające wykonawcę stosownie do rozdziału IV pkt 2 zapytania ofertowego
(w tym wykaz stanowiący załącznik Nr 4),
4) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, (Załącznik Nr 5)
wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

.....................................................
podpis i pieczęć upoważnionej osoby*
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym
upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną

