
        Zał. nr 1 do SIWZ 

     Zał. ........do umowy Nr ................ 

 z dnia ........................ 

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

.......................................................................                             (miejscowość, data) 

  ( Nazwa i adres Wykonawcy) 

Formularz ofertowy 
na:  

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap I”  

 

 Ja (imię i nazwisko).............................................................................................................. 

jako upoważniony przedstawiciel 

firmy............................................................................................................................................. 

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ 

firm*:............................................................................................................................................ 

oświadczam, że: 

1. Po zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotowego 

zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia : 

 

Cena brutto w tym podatek VAT w wysokości  …… % : .......................................... zł 

 

słownie: ……………………………………………. 

 

Cena netto:………………………………………. 

 

słownie: ……………………………………………. 

 

Termin płatności: 14 dni 

Termin wykonania zamówienia: 31-12-2018r.  

2.   Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu  terminu  

do składania ofert. 

3.  Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

5.  Oświadczam, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują   stan 

faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 



7.    Oświadczam , że zamierzamy / nie zamierzamy * nie potrzebne skreślić powierzyć wykonanie     

Części zamówienia podwykonawcom ( zgodnie  z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień    

publicznych ). 

Lp Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę 

  

  

 

8 WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: ____________________________________________________________ 

 Numer telefon/faks: ………………………………………………………………… 

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

10. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ....................... kolejno ponumerowanych stron. 

 

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

             miejscowość /data                                      ..................................................................... 

                                                              podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych  

                                                                                                                             do  reprezentowania firmy 

Uwaga: 

 * -  w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast 

w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.         


