
OFERTA      

Gmina Żarów 

ul. Zamkowa 2 

58-130 Żarów
                                                                                                                         (nazwa i adres Zamawiającego)  

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o zamówienie  publiczne  na:

opracowanie  Studium  Wykonalności  oraz  przygotowanie  kompletnego  wniosku  (wraz
z wymaganymi  w  konkursie  załącznikami)  o dofinansowanie  zadania  pn.  „Wdrażanie  Strategii
Niskoemisyjnych  –  budowa  zintegrowanego  centrum  przesiadkowego  w  Żarowie  oraz  budowa
ścieżek rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”, stanowiącego
podstawę  wsparcia  w  ramach  konkursu  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW. (Konkurs
nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16)

(nazwa, (firma)  dokładny adres ………………………………………………..............................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..........................................

1. Składamy  ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w zaproszeniu do składania ofert.

2. Cena oferty wynosi: netto........................................zł    
(słownie....................................................................................................................................................)

powiększona o podatek VAT...............%, co w wyniku daje cenę brutto................................................zł

(słownie....................................................................................................................................................)

w tym:
Opracowanie Studium wykonalności

cena netto....................................................VAT..................................  
Brutto.......................................

Opracowanie  Formularza  Wniosku  o  dofinansowanie  (łącznie z  wymaganymi  w  konkursie
załącznikami)  wraz  z  nadzorem  i  monitoringiem  projektu  w  procesie  weryfikacji  formalno-
merytorycznej przez Instytucję Zarządzającą oraz korektą ewentualnych poprawek otrzymanych od
Instytucji Zarządzającej dot. przedmiotu zlecenia w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej

cena netto....................................................VAT..................................  
Brutto........................................

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do ……………………………………....

4. Udzielamy..................miesięcy gwarancji i rękojmi:........................................................................

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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6.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do
składania ofert i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

7. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości 

-  Oświadczamy,  że  posiadamy niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujemy potencjałem
technicznym i finansowym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że na bieżąco regulujemy należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres 

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

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

9. Ofertę niniejszą składamy na...............kolejno ponumerowanych stronach.

10.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1 do  
oferty)

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie dla osób fizycznych (Załącznik nr 2  
do oferty)

*niepotrzebne skreślić

....................................................dn, .................................................

  

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

                                                                                                                    podpis i pieczęć Wykonawcy 


