miejscowość i data
pieczęć, nazwa, adres wykonawcy
NIP:
TELEFON:
EMAIL:
FORMULARZ OFERTY
odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów

1/ Oferuję wykonanie dostawy/ usługi/ robót budowlanych będących przedmiotem
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu zamówienia, za kwotę w wysokości:

NETTO:

ZŁ

słownie:

PODATEK
VAT % ZŁ:

słownie

BRUTTO: ZŁ

słownie:

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:

2. Zobowiązuje się wykonać
przedmiot zamówienia w terminie
do :

od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuje
i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej propozycji, do zawarcia umowy na ww warunkach.
4. Uważam/y się za związanego/ych niniejsza ofertą przez okres wskazany w zaproszeniu do złożenia
oferty.
5. Oświadczam, że nie będę zgłaszać żadnych roszczeń wobec zamawiającego w przypadku
unieważnienia niniejszego postępowania lub zamknięcia go bez dokonania wyboru oferty.

Załączniki do oferty:
1/ kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do występowania w obrocie
prawnym,
2/ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3/ koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią/Generalną Umowę
Dystrybucyjną zawarta a z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej.*
*niepotrzebne skreślić

podpis i pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa (firma)
wykonawcy

Siedziba i adres
wykonawcy

Działając w imieniu i na rzecz wykonawcy oświadczam/y, że wykonawca spełnia warunki
udziału
w postępowaniu dotyczącym realizacji zadania pn:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów

dotyczące w szczególności:
1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2/ posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wystarczającym do należytego wykonania
zamówienia,
3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia.

data i czytelny podpis
wykonawcy

