ZAŁĄCZNIK NR 4
DO REGULAMINU PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO
Prowadzonego w trybie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964r. nr
16 poz. 93 ze zm.)
na wykonanie i rozbudowę stoiska targowego Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz
jego obsługę techniczną i merytoryczną podczas targów Wiatr i Woda 2015
ramach projektu pn. „Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.w

WYKONAWCA:
__________________________________________
__________________________________________
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie i rozbudowę stoiska targowego Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz
jego obsługę techniczną i merytoryczną podczas targów Wiatr i Woda 2015

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ……….…….zł netto + obowiązujący
podatek VAT w wysokości .................................... co stanowi łącznie kwotę
............................. zł brutto.
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Integralną częścią oferty jest:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do
wykluczenia z przetargu – załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu,
b) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i załączników – załącznik nr 5
do Regulaminu przetargu,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji1,
d) pełnomocnictwo2,
e) Wykaz doświadczenia – załącznik nr 6 do Regulaminu przetargu,
f) ……………………………………………………………………………………………..
______________________________
(miejscowość, data)

____________________
(pieczątka, podpis)

1

aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wystarczającym dokumentem jest wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2

Wykonawca podpisuje ofertę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika,
pełnomocnictwo musi wyraźnie wskazywać w swej treści na uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie
oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

