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Do zapytania oferbwego nr URPOWP/2O!9
Na realżację inwatycji budowlanej - remont elewacji, więby dachowej okieźy okt?nnycĘ

kztałtowanie terenu w ramań prajektu pn.,,Ońrona dzidzictwa kułtlttwtqo Majewa Kokielnqo
poprzez remontzabytkowego Kaścioła Parafiahryo pw. Matki Bażej Qęstrhowskił i św.

Kazimbza'| Majewo Kaścielną gmina Sidra, dz. nr 29/1 i 29/2

L
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,

DANE OFERENTA
Pełna nazwa firmy .....,,.
Sidziba
REGoN

Telefon, fax
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Osoba upoważniona do kontaKów

PRUEDMIOT ZAMÓWIENXA
Cena

Ęczna wartość brutto
Słownie
w tym NETTO: należny podatek VAT: ........
ilI. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie pnedmiotu zamówienia za cenę określoną

w niniejxym Formulanu Ofeńowo-Cenowym, na warunkach określonych w
Zapytaniu Ofefiowym nr 1/RPOWP/2O19 z dnia O4.02.2O19r. (w tym w
szczególnoś€i SIWZ z załącznikami).
Oświadeamy, że uzyskaliśmy konieene informacje pottzebne do prrygotowania
oferĘ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń w Ęm zakresie, a także, że spełniamy
wszel kie wyma gania postawione w pnedmiotowym postępowani u.
Oświadczamy, że oferta jest ważna przez 3O dni od daty jej złożenia.
Wadium o wartości 1 OOąOO PLN zostało wniesione w dniu w formie

W prrypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym pJżez zamawiającego.
W przypadku odsĘpienia pnez na§ od zawarcia umowy w miejscu i terminie
określonym plzez Zamawiającego, nie Ędziemy zgłaszać roszeeń do
wniesionego wadium.
Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia w terminie 3 dni
roboczych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania (w Ęm wszelkich
rrymaganych załąeników, o których mowa w Rozdziale \łfi i VIn SIWZ).

(Podpis i piecząika osoby upowaźnionej do reprezentowania firmy)
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Lp Nazwa przedmiotu zamówienia
Wartość
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Okres
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(miesiace)

1 Realizacja inwestycji budowlanej - remont elewacji, więźby
dachowej, ościeży okiennych, kształtowanie tefenu w ramach
projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego Majewa
Kościelnego poprzez remont zabytkowego Kościoła
Parafialnego p\łr. Matki Bożej Częstochowskiej i św.
Kazimięrza" , Maiewo Kościelne, gmina Sidra, dz. nr 29l7i 2912
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