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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do sldadama ofert cenowych

FO?ARZ OFERTOWY
Wykonawca (nazwa i siedziba):

Tel. ............................. fax. .................................. E-mail

NIP ..................................................REGON.

Zamawiający: Gmina Somonino
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert cenowych opublikowanego na stronie internetowej
www.somoiiiiio.pl składamy ofertę na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu
pn. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni".
Projekt 3est realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo3evvództwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś. 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczego
My niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

nama (firma), dokładny adres Wykonawcy

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, która wynosi:
CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO:

*h******bh***** has*s*******0****hh**************&******* h*h**h*** ah**********s*****s*h****ha*********h***Zl*1
słownie:.... .... ................................ ....,,,,. ...,,,,,,..,,, ,,....,,,....., ,,......,,, ,złotych,
w tym:
- wykonanie i montaż 4 tablic jednostronnych ze stelażem - . .. .. . .. . . . . ... . ...... zł bmtto;
2. Zobowiązujemy się wykonać w/w zarnówienie w terminach opisanych w zapytaniu

ofertowym.
3. Akceptujemy warunki płatności, tj.: m.in. płatność w terrninie do 30 dni licząc od dnia

przedlożenia Zatnawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku oraz
podpisania protokołu.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wamnkami zatnówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. Oświadczarny, że zarnówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy
zakres prac wynikający z przedstawionych warunków zamówienia za oferowaną cenę,

7. Uważarny się za zwipanych niniej szą Ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu do składania
ofert cenowych, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Data .....------------a

(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela)
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