
Załącznik 3
do ogłoszenia o konkursie ofert

FORMULARZ OFERTOWY

na:  „Świadczenie usług głównego energetyka na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej
– Curie 26, 15-950 Białystok"

Nazwa Wykonawcy (firma): 

......................................................................................................................................

adres (siedziba) Wykonawcy:

……………………………………...ul. ...................................................................................

Kod pocztowy

............................................................................................................

Miejscowość ....................................................................................................

Województwo

...........................................................................................................

Telefon ...............................................................................................

E-mail .........................................................................................

NIP ..................................................................................................... 

Regon .................................................................................................

Nr rachunku bankowego .........................................................……………………...

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe :

„Świadczenie  usług  głównego  energetyka  na  rzecz  SP  ZOZ  Wojewódzkiego  Szpitala
Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul.  M. Skłodowskiej  –
Curie 26, 15-950 Białystok",

 jako osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, składam niniejszą
ofertę oraz zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zaoferowanych usług zgodnie z poniższymi
warunkami:

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu tj.:

„Świadczenie  usług  głównego  energetyka  na  rzecz  SP  ZOZ  Wojewódzkiego  Szpitala
Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z siedzibą przy ul.  M. Skłodowskiej  –
Curie 26, 15-950 Białystok"

oferuję cenę równą:



............................................................ zł brutto

(słownie...........................................................................złotych  brutto),  tj.  cenę  netto
równą ........................................zł

(słownie ..................................................................................złotych netto) plus ..........% podatek
VAT.

Podana cena dotyczy świadczenia usługi w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.

2) Zaoferowana w pkt 1 cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi. 

3) Oferowane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy,

4) Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane przez Zamawiającego.

5) Oświadczam, że jako Wykonawca posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w
Zapytaniu  ofertowym  działalności  lub  czynności,  jeśli  ustawy  nakładają  obowiązek
posiadania takich uprawnień.

6) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania całości usługi zgodnie z przedmiotem
zamówienia.

7) Oświadczam,  że  znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej
wykonanie zamówienia.

8) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu  i  przyjmuję je
bez zastrzeżeń.

9) Oświadczam, że jestem związany złożoną ofertą do dnia:……………………..

10) Oświadczam,  że  w  przypadku  wybrania  mojej  oferty  zobowiązuję  się  do  podpisania
umowy  na  warunkach  określonych  w  ogłoszeniu  o  świadczenie  usług  głównego
energetyka

11) Jako załączniki składam:

1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z
bazy CEIDG) bądź aktualny wypis z KRS (wydruk z bazy ems.ms.gov.pl)

2. Pełnomocnictwo  –  jeżeli  upoważnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika  wprost  z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 

3. Aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D”

4. dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:


