
1 

 

Załącznik Nr 1 
 
…………………………………….. 
     (pieczęć firmy)                                                               miejscowość, data …........................... 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Dane dotycz ące wykonawcy : 
 

- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny ………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

- adres ……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

- nr podstawowego konta bankowego ……………………………….……………………………………………………… 

- nr telefonu ………………………………………………………….………………………………………………………………… 

- faks ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- imiona, nazwiska oraz podpis osoby / osób upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy 

…...........................................................................................................................…................. 

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

 
2. Nawiązując do zaproszenia do złoŜenia oferty w procedurze przetargowej w przetargu 

nieograniczonym nr GGiOŚ.271.2.2011.IL ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ę 
ulic: Gruntowa, Polna, Goł ębia, Podle śna, Krótka odcinek Sportowej w Czeremsze, Gmina 
Czeremcha”  oferujemy realizację zamówienia za cenę: 
 
Cena oferty netto : ……………………………………………………………………………………………..………………… zł, 

Słownie netto: zł: ………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Cena oferty brutto ………………………………………………………………………………………………..……………… zł 

Słownie brutto: zł ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Podatek VAT … …………%: ……………………………………………………………………………………..…………… zł 

Słownie podatek VAT: zł …………………………………………………………………..………………………………………… 

 
3. Termin wykonania zamówienia: 
Zakończenie: 28.04.2012 r. 
 
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” i nie 
wnosimy do niej zastrzeŜeń. 
 
5. Po zapoznaniu sie z warunkami zamówienia akceptujemy je bez zastrzeŜeń. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 
 
7. Usługę zamierzamy wykonać bez udziału / przy udziale podwykonawców.* 
Wykaz podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia (jeŜeli dotyczy): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
9. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatno ści okre ślone w projekcie umowy. 
 
10.Deklarujemy, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku 
otrzymywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub droga elektroniczna, 
niezwłocznie potwierdzimy fakt ich otrzymania. 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
(1)……........................................................................................ 

(2)……........................................................................................ 

(3)……........................................................................................ 

(4)……........................................................................................ 

* niepotrzebne  skreślić 
 
 
 
……................................, dnia …....................... 2011 r. 
 
 
 
 
 
Podpisano 
                                                                           ……........................................................... 
                                                                             (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 


