
Za cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
  w post powaniu o sygnaturze: 01/pozaust/2020

FORMULARZ OFERTOWY
dot. „ Wybór podmiotu wiadcz cego us ugi brokerskie dla Spó ki”

I. WYKONAWCA :
nazwa: ..................................................................................................................................
adres:  ...................................................................................................................................
nr telefonu : .............................................................   nr faxu ..............................................
NIP:  ............................................. REGON: ...........................................................................

Dzia aj c w imieniu wy ej wymienionego Wykonawcy sk adam/y  w  post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym poni ej 30.000 euro
pn. „Wybór podmiotu wiadcz cego us ugi brokerskie dla Spó ki ”– sk adam/y   n/w ofert :

II.  O WIADCZENIA - SK ADAJ C NINIEJSZ  OFERT  O WIADCZAMY, E:
1)    prowadzimy dzia alno  na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci brokerskiej,

wydanego przez w ciwy organ nadzoru;
2)     posiadamy obowi zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u wykonania

dzia alno ci brokerskiej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja
2018 r. w sprawie obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u
wykonywania dzia alno ci brokerskiej (Dz.U. 2018 poz. 1085.) - na kwot  sumy
gwarancyjnej: .................................................. (s ownie: ….............................z otych)

3)        posiadamy wiedz  i do wiadczenie w zakresie obs ugi brokerskiej;
4)    znajdujemy si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo liwiaj cej wykonanie

zamówienia, nie jeste my w stanie likwidacji lub upad ci, nie zalegamy z op acaniem
podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne;

Ponadto o wiadczamy, e :
1)   Akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym, w tym zakres

robót (przedmiot zamówienia) opisany w przedmiarze robót.
2)   Zobowi zujemy si  do zawarcia umowy przedstawionej nam przez Zamawiaj cego

o tre ci zgodnej z Zapytaniem Ofertowym i nasz  ofert .
3)    Uzyskali my wszelkie  niezb dne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania

zamówienia.

Wykonawca/ w  imieniu Wykonawcy*

.........................................................
             [miejscowo  i data]

........................................................
       [ podpis(y)  i  piecz ]

piecz  wykonawcy


