Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego obiektów budowlanych Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
Oznaczenie postępowania: DZ-2501/231/17

FORMULARZ OFERTY
W

związku

wykonanie

z

audytu

ogłoszeniem

przez

energetycznego

Zamawiającego

obiektów

zapytania

budowlanych

Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

ofertowego

Państwowego

na:

Instytutu

zlokalizowanych w Puławach i

Zduńskiej Woli
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa .............................................................................................................
Siedziba............................................................................................................
Nr telefonu/faks ..................................................................................................
adres e-mail: .....................................................................................................
NIP....................................................................................................................
REGON ..............................................................................................................
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut badawczy w Puławach
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
NIP 716-00-10-761
REGON
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :
Koszt wykonania zamówienia netto: …………………….zł
(słownie:………………………………………………………………..
Vat: …………%
Koszt wykonania zamówienia brutto : ......................... zł
(słownie: ..........................................................................................
Koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia: m.in. ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt
materiałów, robocizny i dojazdu, czas na wykonanie usługi.
Wskaźnik za miesiąc sierpień (o którym mowa w pkt. 12) - …………………………………
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4. Oświadczenia Wykonawcy:
1. Termin płatności za przedmiot zamówienia - 21 dni od dnia otrzymania faktury.
2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia ………………. (nie później niż
30.09.2017 r.).
3. Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń, a tym samym zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.
5. Udzielam gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 5 lat od daty zakończenia
audytu zgodnie z obowiązkiem przechowywania danych do celów kontrolnych w odniesieniu do
rozdziału 5 art. 37 ust. 3 Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Załącznikiem do niniejszego formularza oferty jest:
1. ………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………….

........................................................
miejscowość i data

...............................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

