Załącznik nr 1

.............................................
(pieczątka Wykonawcy)

.....................................................
(miejscowość i data)

DR.411.01/EA.02.2018
OFERTA
dla Gminy Wałbrzych - Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, służącej do
opisu zamówienia publicznego na wykonanie: „Ekranów akustycznych i elementów
ochrony akustycznej wynikających z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w
zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem
dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławska w Wałbrzychu od
skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną”,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w
ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35
umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych
miasta Wałbrzycha".
Informujemy, że zgłaszamy chęć uczestniczenia w w/w postępowaniu.
1. Nazwa /imię i nazwisko:
........................................................................................................................
2. Siedziba /adres zamieszkania:
.......................................................................................................................
REGON: ....................................

NIP: .............................................

Numer telefonu:.........................

fax:...............................................

e-mail........................................
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym
za wynagrodzeniem
…………………….….. zł netto,
VAT ……..%, kwota: ………………. zł
………………………… zł brutto (słownie: ………………………………..………. zł brutto),
w tym:
a) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej
………………………………….. zł netto,
VAT ……..%, kwota: ………………. zł
…………………………………... zł brutto
b) cena za dziesięć pobytów w ramach nadzoru autorskiego
………………………………….. zł netto
VAT ……..%, kwota: ………………. zł
…………………………………... zł brutto.
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4. Oświadczamy, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 3:
- cena za jeden pobyt w ramach nadzoru autorskiego wynosi ……... zł brutto, VAT ….%.
5. Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
Tak □ Nie □
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania
obowiązku
podatkowego
u
Zamawiającego

Wartość towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego bez
kwoty podatku

6. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym,
z którym się zapoznaliśmy i nie wnosimy do niego uwag.
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania
oferty oraz że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania
umowy, oraz akceptujemy warunki określone w postępowaniu.
8. Oświadczamy, że oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z którymi się zapoznaliśmy i obejmuje cały
zakres rzeczowy zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorami umów w niniejszym postępowaniu,
akceptujemy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
10. Oświadczamy, że:
- nie znajdujemy się w stanie upadłości /likwidacji,
- nie zalegamy z opłacaniem podatków,
- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania
ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że*:
a) zamówienie wykonamy samodzielnie,
b) zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić
Uwaga do pkt 5
Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat. W przypadku zaznaczenia „tak”
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 605)

Załączniki do oferty:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................
6. …………..............................................................................................................................
........................
.......................................................
podpis
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