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Załącznik nr 3 Formularz oferty 

 

Fundacja Teatru Grodzkiego 

ul. Stefanii Sempołowskiej 13 

43-300 Bielsko-Biała                                                                                  

                                                                                                                             

OFERTA                                  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Remont pomieszczenia dla potrzeb stworzenia nowego warsztatu 

Centrum Integracji Społecznej przez fundację Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej.””.   

 

My niżej podpisani: 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................             

działający w imieniu i na rzecz  

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

                                     (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia  za cenę brutto: 

..............................................PLN  (słownie:............................................................)  

                  w tym kwota podatku VAT( … ) wynosi ............................ PLN,  w tym: 

 

 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia 31.07. 2016 r. 

3. Oferujemy  okres gwarancji na dobrą jakość użytych materiałów oraz wysoką jakość wykonanych 

robót wynoszący 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu  zamówienia. 

4. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy. 

5. 5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Akceptujemy termin płatności mogący wynieść 90 dni od daty  końcowego odbioru robót i złożeniu 

faktury w siedzibie Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr:    ............................ 

8. Oświadczamy iż nie łączy mnie z Fundacją Teatru Grodzkiego Beneficjentem, ani osobami 

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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9. Załącznikiem nr 1 do niniejszej oferty jest wykaz usług, o którym mowa w puncie II.1. Zapytania. 

10. Zapoznaliśmy się ze specyfikację techniczną / projektem budowlanym oraz wzorem umowy. 

 

 

 .........................                                 ............................................................... 

miejsce, data                                                              podpis/y 
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Załącznik nr 1 do oferty – Wykaz usług 

 

Lp. Data realizacji Wartość 

robót  brutto 

Podmiot na rzecz którego 

roboty wykonano 

Zakres przedmiotowy 

usługi 

Rodzaj dokumentów 

poświadczających należyte 

wykonaniu usługi* 

1      

2      

3      

4      

* Zgodnie z II.1 Zapytania zamawiający może, przed wyborem wykonawcy, zażądać dowodu na właściwe wykonania prac 

wykazanych w Załączniku I. Dowodem może być protokół odbioru, umowa wraz z fakturą, itd. 


