Projekt Nr: POR.02.01.00-00-0050/15 pn.: „Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia
prac B+R dedykowanych sektorowi MSP” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego numer 2/POIR/2017 z dnia 25.08.2017r.

…………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
„SIGNUM” Sp. z o. o.
37-100 Łańcut
ul. Podzwierzyniec 29

FORMULARZ OFERTOWY
w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 2/POIR/2017 z dnia 25.08.2017r. na realizację zadania pn.:
Budowa stanu surowego otwartego budynku biurowo – usługowego w Rzeszowie przy ul.
Wioślarskiej działka 2214w ramach projektu pn. „Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego
celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP” realizowanego w ramach Działania 2.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności,
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
– 2020.
1. Dane oferenta:
Nazwa oferenta

…………………………….………….…………………………..…………

Adres siedziby

………………………………………………………………………………

NIP

…………………………..……….……………………………………….…

REGON

…………………….………………..….……………………………………

KRS

………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu ………………………………………..……….…………………………….
Nr telefonu

………………………………………………..……………………………..

Adres e-mail

…………………………………………………………...………………….

2. Oferta wykonawcy:
Składam ofertę na zadanie pn. Budowa stanu surowego otwartego budynku biurowo – usługowego
w Rzeszowie przy ul. Wioślarskiej działka 2214
1) „Cena netto”
Cena netto

…..…………………………………………………..…………… zł

Projekt Nr: POR.02.01.00-00-0050/15 pn.: „Stworzenie centrum badawczo – rozwojowego celem prowadzenia
prac B+R dedykowanych sektorowi MSP” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

VAT

……………………………………………………………….……...…… zł (……. %)

cena brutto ………………………………………………………………………... zł

SPECYFIKACJA CEN:
L.p.
Rodzaj robót
1. Roboty przygotowawcze (zdjęcie warstwy urodzajnej)

Wartość netto

2. Stan surowy otwarty budynku

2) „Okres gwarancji w miesiącach”
L.p.

1.

Nazwa zadania

Okres gwarancji
(wyrażony w miesiącach,
min. 36 m-cy)

Stan surowy otwarty budynku

3. Oddziaływanie na środowisko i klimat:
W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty uzyskają identyczną liczbę punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą ofertę w obszarze oddziaływania na środowisko i klimat poprzez zastosowanie
materiałów izolacyjnych posiadających certyfikat środowiskowy np. Environmental Product
Declaration lub inny. Oferta zawierająca najwyższy zadeklarowany procent wykorzystania materiałów
izolacyjnych posiadających certyfikat środowiskowy np. Environmental Product Declaration lub inny
wśród całości zastosowanych materiałów izolacyjnych zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Deklaruję zastosowanie materiałów izolacyjnych posiadających certyfikat środowiskowy np.
Environmental Product Declaration lub inny w ilości co najmniej …………………………… %.
Okres związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Jestem świadomy, iż Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

………………………………………………………………………
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy

