Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Miejscowość i data
Zamawiający:
Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
OFERTA WYKONAWCY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):
Nazwa:
___________________________________________________________________________
Adres siedziby:
_____________________________________________________________________
Nr telefonu i faksu:
_________________________________________________________________
Adres poczty elektronicznej:
__________________________________________________________
NIP:
___________________________________________________________________________
REGON:
___________________________________________________________________________
Osoba do kontaktu:
__________________________________________________________________
Adres poczty elektronicznej i tel. osoby do kontaktu:
_______________________________________
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………2016 roku oferujemy realizację zamówienia
całościowego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji fotograficznej sezonu letniego w Augustowie
– panoram sferycznych 360x180° oraz opracowanie i dostarczenie aplikacji internetowej do ich
wyświetlania”
Na łączną wartość:

Łączna wartość zamówienia netto:……………………………………………. (słownie:
……………………………………………………………………..)
Łączna wartość zamówienia brutto:……………………………………………. (słownie:
…………………………………………………………………….., w tym :
podatek VAT ____________________________________________________________________

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego Zamawiającego i nie
wnoszę(simy) do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyłem(liśmy) konieczne informacje i
wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych
licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczam(y), że:
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (emy) potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia,
Poniżej przedstawiam(my) min. 3 panoramy sferyczne wykonane z wysokości co najmniej 150 metrów
o rozdzielczości min. 450 Mpx i min. 1 aplikację internetową zrealizowaną w ciągu ostatnich 3 lat przy
czym aplikacja jest opatrzona stosowną referencją potwierdzającą należyte wykonanie zamówienia
2.1 .……………………………………………………………………………………….……….
2.2 ……………………………………………………………………………………….……….
2.3 ……………………………………………………………………………………….……….
2.4 ……………………………………………………………………………………….……….
3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe
wykonanie zamówienia,
4. nie została otwarta w stosunku do mnie (nas) likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość,
5. nie orzeczono wobec mnie (nas) zakazu ubiegania się o zamówienie,
6. posiadam(my) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności
zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 20 000,00 zł.
Oferta zawiera następujące załączniki:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ……………………………….
4. ……………………………….
5. ……………………………….

6. ……………………………….

Zobowiązuję (my) się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia za podaną w ofercie
cenę.

……………………………………
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

