Usługa remontu drewnianych urządzeń SKATEPARKU

Załącznik nr 2 do
Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR)

..............................................................
pieczątka WYKONAWCY
FORMULARZ OFERTY
złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku na zadanie:
Usługa remontu drewnianych urządzeń SKATEPARKU (Quarter pipe x2, Funbox z schodami i poręczą 1/3,
Grindbox 9) zlokalizowanych w Bielanach Wrocławskich przy ul. Fiołkowej, 55-040 Kobierzyce (teren
ARKALANDII) zgodnie ze sztuka budowania konstrukcji drewnianych, z intencją zamawiającego oraz zakresem
czynności stanowiącymi OPZ do niniejszego Zaproszenia.

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE*
1.NAZWA WYKONAWCY :
…………………………………………………………………………………….…………………
2.ADRES WYKONAWCY (siedziba):
………………………………………………………………………………………….……………
(adres do korespondencji): ……………………………………...………………………………
3. Osoby umocowane do zawarcia umowy: ………………………………….………………..
4. Osoba do kontaktu: ………………………………………………..……..……………………
tel………………………………………………..…, e-mail: ……………………………………..

5.DANE WYKONAWCY :
-

numer NIP…………………….………………………………………….…….…….

-

numer PESEL……………………………………………………………….….……*

-

numer Regon………………………………………………………..………...…….

-

numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny)* …………………………………

-

numer PKD (działalności głównej) *……………………………………………….

-

nr telefonu……………………………………………………………………..……..

-

nr konta bankowego: ………………………….……………………………………

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie „usługi remontu drewnianych urządzeń
SKATEPARKU” dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach:
1. Po zapoznaniu się z treścią zaproszenia wraz z załącznikami oświadczam, że wyrażam(-y) chęć uczestnictwa
w postępowaniu w terminie i pod warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie
umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, jak również w przypadku
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w
Zaproszeniu.
3. Zapewniamy wydanie wyremontowanych drewnianych urządzeń SKATEPARKU w terminie od dnia zawarcia
umowy do 30.03.2020 r.
4. Na całość zadania oferuję gwarancję:

Zakup, dostawa, naprawa oraz montaż elementów infrastruktury stadionowe z podziałem na zadania
- konstrukcja zjazdu i podestu urządzenia – 36 miesięcy
- warstwa podkładowa + jezdna - 24 miesiące.
5. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w
projekcie umowy za łączną cenę w wysokości:
Nazwa
urządzenia

Cena brutto za remont urządzenia

Quarter pipe
x2

……………………………..…(słownie:………………...………

(wym.
275x244x100)

….…………………………………………………….……….…)

Funbox z
schodami i
poręczą 1/3

……………………………..…(słownie:………………...………

(wym.
672x244x60)

Grindbox 9
(wym.
488x150x60)

Łączna cena brutto za remont
wszystkich drewnianych
urządzeń SKATEPARKU

….…………………………………………………….……….…)

………………………..…………..…
(słownie:………………...………….
………………………………………
………………………….……….…)

……………………………..…(słownie:………………...………
….…………………………………………………….……….…)

Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia.
6. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

……..............................................................
(pieczęć oraz podpis Wykonawcy)

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane (wypełnienie nie jest obowiązkowe):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Instrukcja wypełniania:
1.
2.
3.

*niepotrzebne skreślić
Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje, chyba że z treści tabeli
wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik do umowy.

……..............................................................
(pieczęć Wykonawcy)

………………………………………..….……………………………….
(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

