Załącznik nr 1

SK.271.5.7.2.2021.JJ
Nazwa albo imię i
nazwisko Wykonawcy
składającego ofertę
KRS / REGON*
PESEL / NIP*
Siedziba albo miejsce
zamieszkania i adres
Wykonawcy składającego
ofertę

(pieczęć Wykonawcy)

Telefon kontaktowy

Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
OFERTA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza
kwoty 130 000 złotych, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów w/w ustawy

NAZWA ZAMÓWIENIA
„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Błog. Bolesławy Lament w Łowiczu
systemem zaprojektuj i wybuduj”
I.

Oferowana jedna cena ryczałtowa ogółem brutto podana cyfrowo i słownie:
………………………………… zł brutto (słownie: …………..…………………………………
…………………………………………………………………………………......…/100 brutto),
która obejmuje należny podatek VAT (stawka …….%) w kwocie…………………złotych
(słownie:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………/100).

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego (nie przekraczający
terminu wymaganego, tj. 17.12.2021 r.)
Od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do……………………2021
r.
III. Zobowiązanie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zobowiązuję/emy* się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
w przypadku wybrania Mojej/Naszej* oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
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IV. Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:
...............................................................................................................................................
.
Załączniki:
1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określonych w dz. II w stosownego zapytania ofertowego – wg Załącznika Nr 2 do
stosownego zapytania ofertowego.
2. Stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa, w szczególności:
1) uprawnienia budowlane, potwierdzające prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania oraz
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.),
2) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm..), aktualne na dzień składania oferty.
………

3.

……………………………………………………………………………………………………
………

4.

……………………………………………………………………………………………………
………

5.

……………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................
(Podpis/y* osoby/osób* upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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