Powiat Tucholski

ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres ……………………………………………………...…………………………………….
tel./faks .........................................................................................................................................
NIP i Regon .................................................................................................................................
Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT
Osoba upoważniona do kontaktów: …………………………………………………………….

................................, dnia ………................
(miejsce i data sporządzenia oferty)

Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
Formularz ofertowy
1. Po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania w trybie zapytania
ofertowego składam/y ofertę na opracowanie programu prac konserwatorskich i
restauratorskich zabytkowej bryły i elewacji spichlerza zlokalizowanego w Tucholi
przy ulicy Podgórnej 3, wpisanego dnia 01.10.2012 do rejestru zabytków
województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/1618.
2. Harmonogram planowanych działań, opis doświadczenia i kwalifikacji będący
załącznikiem do niniejszej oferty stanowi jej integralną część.
3. Oferuję/my wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
cena netto

…………………………………………zł

podatek VAT ………….………………………………zł
sumaryczna cena oferty brutto …………………………zł
słownie złotych …………...………………………………………………………
4. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie
od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
5. Oświadczam/y, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty
i właściwego wykonania zamówienia
6. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert
(art. 297 Kodeksu Karnego).

Zadanie współfinansowane ze środków budżetowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Powiat Tucholski

ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

8. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*/przy pomocy
podwykonawców*…………………………(należy wskazać część zamówienia, która
zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy).
9. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych, w tym danych osobowych, w celu
realizacji postępowania wyłaniającego wykonawcę opracowania Programu prac
restauratorskich i konserwatorskich dla Muzeum Borów Tucholskich.
Administratorem danych jest Powiat Tucholski. Wyrażam zgodę na udostępnianie
danych do celów związanych z realizacją procesu zamówienia, w tym także do
przekazywania ich Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu w celu umożliwienia
kontroli wydatkowania środków publicznych.

………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie współfinansowane ze środków budżetowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

