Starostwo Powiatowe w Grajewie
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
Wykonawca
(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2020 r. o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ) dotyczące postępowania nr WO.042.1.2020, którego
przedmiotem jest usługa polegająca na wykonaniu badań geologicznych na działce
ewidencyjnej nr 254/4 położonej w powiecie grajewskim, gminie Szczuczyn, miejscowości
Niećkowo w celu rozpoznania warunków gruntowo - wodnych oraz oceny przydatności
podłoża gruntowego i opracowanie dokumentacji geotechnicznej z przeprowadzonych badań
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy w Niećkowie –
wariant I” prowadzonego przez Powiat Grajewski, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo,
oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym i na warunkach
w nim określonych składamy następującą ofertę:
1. CENA OFERTOWA
Zakres
1

Cena netto

2
Wykonanie badań geologicznych na …................. zł

Stawka VAT
3
………….

Podatek VAT

Cena brutto

4
5=2+4
….................. zł …................ zł

działce ewidencyjnej nr 254/4
położonej w powiecie grajewskim,
gminie Szczuczyn, miejscowości
Niećkowo w celu rozpoznania
warunków gruntowo - wodnych
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powiat@starostwograjewo.pl

www.starostwograjewo.pl

oraz oceny przydatności podłoża
gruntowego i opracowanie
dokumentacji geotechnicznej z
przeprowadzonych badań w
związku z realizacją zadania
inwestycyjnego p.n.: „Budowa
strzelnicy w Niećkowie – wariant
I”
Słownie złotych cena brutto:…..................................................................................................................

2. Dane Wykonawcy do kontaktu:
1) adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
...................................................................................................................................................
2) numer telefonu/ faxu:…………………………………………………………………….....
3) e – mail……………………………………………………………………………………..
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
1)..................................................................................................................................................
2) numer telefonu/ faxu ………………………………………………………………………..
3) e-mail: ....................................................................................................................................
Oświadczamy, że:
1) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 4
do zapytania ofertowego;
2) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;
3) ofertę sporządzono zgodnie z zapytaniem ofertowym;
4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z załączonym do zapytania
ofertowego wzorem umowy;
6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu;
7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
niniejszego postępowania.
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Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić
wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. wykaz osób;
3. …………………………………………
4. …………………………………………
Miejscowość………………
Data………………………..
...............................................
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych
do składania świadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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