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FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
Parafia Rzymsko-Katolicka                                                                     pw. Apostołów  Piotra i Andrzeja Jedlińsku
ul. Św. Wojciecha 2, 26-660 Jedlińsk
                                                                    e-mail:grzewojcik1@wp.pl                                                               www.jedlinskparafia.pl 


Nazwa Wykonawcy (Oferenta)  lub imię i nazwisko: .................................................................
Siedziba lub adres Wykonawcy : ..........................................................................................	
Nr REGON (w przypadku firmy): ................................................................................................
NIP: 	............................................................................................................................................
Numer w rejestrze handlowym – jeśli dotyczy..............................................................................    
Telefon: .........................................................................................................................................	 
Adres e-mail: .................................................................................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) oraz prowadzeniu Nadzorów Inżynierskich (Inspektor Nadzoru) dla  Projektu „Termomodernizacja  Kościoła Parafialnego w Jedlińsku”  planowanego do realizacji przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „ Poprawa jakości powietrza Część 2). Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, na podstawie umowy nr 55/2019/Wn07/OA-tr-ku/D z dnia 01.03.2019 r. ogłoszonego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku, działając w imieniu i na rzecz oferenta zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w  ogłoszeniu, zapytaniu ofertowym oraz niniejszej ofercie.

Oferowana przez oferenta cena brutto za realizację zamówienia opisanego przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym wynosi...................................................zł. (słownie:...................................................................................................................................zł).	                               
Oświadczam, że cena oferty obejmuje pełny zakres zamówienia, jak również wszystkie  koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek PTU (podatek od towarów i usług).

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego   (wraz z jego załącznikami). 
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udzielenia zamówienia określone w zapytaniu ofertowym i uznaję się związany określonymi w   zapytaniu ofertowym zasadami postępowania.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia tj. umowy dotyczącej pełnienia funkcji Menadżera Projektu oraz prowadzenia Nadzorów Inżynierskich i zobowiązuję się ją podpisać w przypadku wyboru mojej oferty.

Do oferty załączamy następujące dokumenty, które stanowią integralną jej część:
	Załącznik  nr 1- Wykaz usług
	Załącznik  nr 2- Wykaz osób skierowanych przez oferenta do wykonania zamówienia.



UWAGA: 
Do ofert składanych przez spółki osobowe i kapitałowe do formularza ofertowego należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki osobowej, pod rygorem odrzucenia oferty.
Do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa do reprezentowania składającego ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty - w przypadku gdy ofertę składa osoba upoważniona do reprezentowania oferenta. 


…………………………..					…………………….……….	
 (pieczęć firmowa)							(miejscowość i data)
							


…………………….……….
   (Czytelny podpis osoby upoważnionej)	


