
Załącznik nr 7 do Regulaminu 
        udzielania zamówień o wartości  

szacunkowej poniżej 30.000 euro 

       udzielanych przez URBIS Sp. z o.o. 

  

      Gniezno, dnia  ……….2015 r.  

 

Oferta na zapytanie ofertowe 
 

Numer zamówienia z rejestru zamówień do 30.000 EURO: ZP-URB-333/2015 

 

1. Zamawiający:  

URBIS Sp. z o. o.   w Gnieźnie 

ul. Chrobrego 24/ 25 

62 – 200 Gniezno 

Osoba do kontaktu:  Katarzyna Kolenda 

Dane kontaktowe ( tel., e-mail ):  61 4245816, techniczny3@urbis.gniezno.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

    Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budynków stanowiących własność osób 

fizycznych będących w zarządzie URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie zgodnie z załączonym 

wykazem.  
 

3. Termin realizacji zamówienia:   do 15.12.2015 r. 

4. Sposób realizacji:  jednorazowy 

5. Oferty należy składać w URBIS Spółka z o. o., pok. Nr 5 (sekretariat) do dnia 07.08.2015 r.,   

do godz. 10:00. 

6. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie  

7. Sposób przygotowania oferty: 

     Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisać nazwą i adresem Oferenta,    

  nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisami: „ZP-URB-333/2015 -  inwentaryzacje”. 

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w URBIS Spółka z o. o., pok. Nr 5 w dniu  07.08.2015 r., o godz. 10:15. 

 

9. Oferent: 

……………………………………………………………………………………….. 

                  nazwa
 

……………………………………………………………………………………….. 

             adres siedziby 

……………………………………………………………………………………….. 

  NIP       REGON
 

..……………………………………………………………………………………… 

           nr tel./ fax       e-mail
 

………………………………………………………………………………………….. 

     godziny urzędowania 



10. Cena ogółem : ………… zł netto ( słownie: ………………...………………………..), 

VAT …………… zł, …………… zł  brutto ( słownie: ……………………………….. 

………………………..).                         

11. Oświadczenia Oferenta 

            Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

                       posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania prac związanych z realizacją zadania 

                       ( należy dołączyć wymagane prawem uprawnienia), posiadam niezbędną wiedzę i 

doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do 

wykonania, znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zadania oraz jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym ( należy dołączyć 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert), zapoznałem się z treścią opisu istotnych warunków zadania w 

przedmiocie postępowania i nie wnoszę zastrzeżeń co do jego postanowień, nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

akceptuję warunki Umowy  

                       ( załącznik nr 1 ) stanowiącej  integralną część niniejszego zapytania. 

12. Dodatkowe zobowiązania Oferenta ( np. wykaz prac o tym samym charakterze 

potwierdzony referencjami za jakiś okres ) 

            ………………………………………………………………………………………… 

13. Inne informacje Oferenta 

            ………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                          

……………………………………………… 

            
podpis i pieczątka osoby reprezentującej wykonawcę/ dostawcę 

 

Załączniki: 

 

1. Projekt umowy  z załącznikiem 

 

2. ………………………….……. 

 

3. …………………….…………. 


