Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 6/KOB/2017 z dnia 25.10.2017 r.
Miejsce realizacji: ul. Pułaskiego 49, 41-902 Bytom.

…………………………………..
(data, miejsce)

Nazwa i adres Oferenta:
NIP, Regon:
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za ofertę:
Dane kontaktowe (telefon, email) osoby odpowiedzialnej za
ofertę:

Oferta
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowo-budowlanych celem
adaptacji lokalu na ul. Pułaskiego 49 (41-902 Bytom) pod placówkę żłobkową w ramach projektu
„Kraina odkrywcy w Bytomiu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym,
przedstawiam ofertę:

Nazwa

Wykonanie prac remontowo-budowlanych celem przystosowania lokalu na
ul. Pułaskiego 49 pod placówkę żłobkową

Czas realizacji usługi
(wyrażony w dniach
roboczych)
Gwarancja na wykonaną
usługę (wyrażona
w miesiącach)

Biuro projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu”
ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice
tel. +48 531 661 977, fax (+48 12) 633 33 67
www.krainaodkrywcy.pl

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

CENA USŁUGI

1. modyfikacja części ścianek
działowych oraz dobudowa
nowych ścianek

2. wykonanie gładzi na ścianach
Cena wykonania usługi
(wyrażona w PLN
BRUTTO)

i sufitach wraz z malowaniem

3. flizowanie

4. wykonanie zmian instalacji
hydraulicznych

5. montaż paneli podłogowych
ŁĄCZNA KWOTA WYKONANIA USŁUGI:

Oświadczamy, iż:
1. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje
niezbędne do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
2. W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w zakresie określonym
w zapytaniu ofertowym nr 6/KOB/2017 z dnia 25.10.2017 r.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem będącym przedmiotem zamówienia.
5. Znana jest nam treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
6. Świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informujemy, iż dane zawarte w ofercie oraz
załącznikach są zgodne z prawdą.
7. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla celów związanych z niniejszym postępowaniem.

…………………………………………………….
Pieczątka Oferenta

…………………………………………………….
Data i podpis Oferenta

Biuro projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu”
ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice
tel. +48 531 661 977, fax (+48 12) 633 33 67
www.krainaodkrywcy.pl

