Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY:
„Śródmieście” Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

………………………………………….
Dane/Pieczęć Jednostki Projektowej

OFERTA
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
na realizację zadania pn.:
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektonicznej
modernizacji obiektów Tyskich Hal Targowych z zagospodarowaniem terenu, wizualizacją 3D
oraz Programem Funkcjonalno - Użytkowym przy Al. Piłsudskiego 8 w Tychach
oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia zał. Nr 1 oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia na kwotę:
- cena …………………………………[PLN] netto
.............................................. [PLN] brutto
(słownie złotych: ............................................................................................................................ [PLN])
w tym należny podatek VAT w wysokości ................... [PLN],
(słownie złotych: ............................................................................................................................ [PLN])
stawka VAT ……
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 1
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego uwag.
3. Potwierdzamy termin realizacji Przedmiotu Umowy określone we wzorze umowy.
4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.
5. Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki Projektowej
wyznacza się……………………………………………………………, tel……………………………
6. W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.
7. Oświadczamy, że:
- osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia
odpowiadające zakresowi wykonywanych prac i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia,
- wykonamy osobiście cały zakres robót będących Przedmiotem Umowy lub z udziałem
podwykonawców.
8. Dane Jednostki Projektowej:
Zarejestrowana nazwa Jednostki Projektowej:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres zarejestrowania Jednostki Projektowej:
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej/rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez……………………………………………………………………….
KRS……………………………………………………………………………………………………….
NIP…………………………………………………REGON……………………………………………
PESEL

(w

przypadku

jednoosobowej

działalności

gospodarczej)

……………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..

Osoby uprawnione do podpisania oferty:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………...
Funkcja……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………...
Funkcja……………………………………………………………………………………………………
Na podstawie:…………………………………………………………………………………….

Numer tel.: ............................................................, Numer fax:……………………………………
Adres email:…………………………………………………………………………………………

9. Załączniki:
- kserokopia poświadczonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych,
- kserokopie aktualnych zaświadczeń przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów.

…………………, dnia………………….

Uprawnieni przedstawiciele Jednostki Projektowej

…………………………………………………………
(podpisy, pieczęć)
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