FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa usługi:
„ Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2016 r.

oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów".
1. Nazwa wykonawcy:

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy
Nr NIP
Nr REGON
2. Osoba do kontaktów w sprawie niniejszej oferty:
Imię i nazwisko
Adres służbowy
Telefon, fax,
tel. komórkowy
E-mail
3.

Cena , warunki płatności (termin płatności) oferujemy jak niżej

Ogółem cena oferty netto:
Słownie:
Podatek VAT
Słownie:
Ogółem
brutto:

cena

oferty

Słownie:
Warunki płatności: 30 dni od przyjęcia i zatwierdzenia faktury
Podane w ofercie ceny ryczałtowe nie będą podlegać waloryzacji w okresie objętym umową, tj.
od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie wypłacane miesięcznie w 12 równych ratach na podstawie
faktur VAT lub rachunków składanych przez wykonawcę.
Wykonawca składa rachunek do 10 dnia każdego miesiąca objętego realizacją usługi.
4.

Deklaracja Wykonawcy:

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z należytą starannością z opisem przedmiotu zamówienia i
wymaganiami /warunkami/ Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2) Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte we „wzorze
umowy” i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszymi postanowieniami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4) Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie konserwacji oświetlenia oraz
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowej usługi.
5) Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
realizacji usługi,
6) Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonywania zadania przy zachowaniu
należytej staranności i na żądanie Zamawiającego do informowania go w formie pisemnej
o przebiegu wykonywania umowy oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.
7) Gwarantujemy należyte wykonywanie przedmiotu usługi w okresie obowiązywania umowy, tj.
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
5.

1)

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część
oferty są:
zaakceptowany i podpisany na każdej stronie wzór umowy- Załącznik nr 1

zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS do
w zakresie konserwacji i bieżącej naprawy oświetlenia ulicznego
2)

wykonywania działalności

świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (SEP) dotyczące osoby, która będzie
w
imieniu wykonawcy pełnić funkcję konserwatora oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów
w 2016r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów. Świadectwo
3)

kwalifikacyjne E musi być ważne przez cały okres realizowanej umowy.

..............................................
(miejscowość, data)

.............................................................................
(podpis osoby upoważnionej i pieczęć wykonawcy)

