Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 5/20
………………………………………

………………………………….

(Pieczęć Oferenta)

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku
NIP 583-27-11-286
........................................................................................................................................
(Zamawiający)

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 5/20 na:
Remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie pozostałych elewacji w budynku przy
ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku
Ja niżej podpisany
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
(imię/imiona/nazwisko/nazwiska uprawomocnionego przedstawiciela/osoby)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
(nazwa firmy)

REGON ……………………………………...…….………..…..

NIP ………………….....…………………………..…….

Adres:
Miejscowość ………………………….………………………...………., kod: …………………..……………………………..…
Ulica ………………………………………………………………………….……….. nr domu …………….. nr lokalu …...….
Telefon ………………………….……………. E-mail ……………………………………………..……………………………..….
Składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferuję koszt realizacji zamówienia za cenę:
Wartość netto …………………… zł, słownie: ………………………………...………………………………………………….
Podatek VAT ………..%
Wartość brutto ……………………..zł, słownie ………………………………...………………………………………..……….
Udzielam gwarancji na wykonane prace ……… miesięcy (słownie…………..………...…………….…….)
liczone od dnia podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Termin realizacji zamówienia do ………………………………………………………………..………………………….
1.

Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i akceptuję w pełni i bez
zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zapytania.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, co potwierdzają
przedstawione dokumenty stanowiące załącznik Formularza ofertowego – Lista wykonanych prac
wraz z załącznikami.
Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 300000,00 zł (słownie:
trzysta tysięcy złotych), co potwierdza dokument stanowiący załącznik do Formularza ofertowego
- kopia opłaconej na dzień upływu terminu składania ofert polisy ubezpieczeniowej 1 lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym nr 5/20 wraz z załącznikami i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń, oraz oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje do
przygotowania ofert i spełniam wymogi określone w zapytaniu i załącznikach.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy stanowiącą załącznik nr 9 do zapytania
ofertowego i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania Umowy w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia, którego dotyczy oferta wykonam w terminie.
Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
W związku ze składaną ofertą na remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie pozostałych
elewacji w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku w ramach Projektu „Rewitalizacja
Oruni w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, przyjmuję do wiadomości (zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO), iż Administratorem moich
danych osobowych będzie Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku
reprezentowana przez Zarząd.
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe przetwarzane były w celu realizacji zadań związanych
ze świadczeniem usług realizowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową Trakt św. Wojciecha 99
w Gdańsku reprezentowaną przez Zarząd zarówno za moją zgodą (art.6 ust.1 lit a RODO),
jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi
na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową Trakt św. Wojciecha
99 w Gdańsku reprezentowana przez Zarząd (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
Oświadczam, że integralną część oferty stanowią następujące załączniki:
1. Oświadczenie ustanowienia pełnomocnika – dotyczy/nie dotyczy *).
2. Kosztorys ofertowy.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
4. Lista wykonanych zamówień wraz z załącznikami.
5. Wykaz osób posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia.
6. Kopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenia.
7. Klauzula informacyjna art.13 RODO – podpisana.
8. Umowa (projekt) - zaparafowany.

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

……..………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć oferenta)

*) niepotrzebne skreślić

1

Polisa ubezpieczeniowa - według art. 809 § 1 Kodeksu cywilnego jest to dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej

