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Załącznik nr 3 

 

…................................................ 
(pieczęć Oferenta) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Dostawa materiałów do wykonania zadania „Budowa  wodociągu  w  miejscowości 

Krajno Pierwsze” 
 

Nazwa zadania 
Cena BRUTTO  

w zł 

Dostawa materiałów do wykonania zadania 

 „Budowa  wodociągu  w  miejscowości Krajno Pierwsze” 
 

 

 

UWAGA: Brak podanej ceny, wpisanie ceny 0 zł lub innego znaku nie wskazującego konkretnej ceny 

oznacza, że Wykonawca nie składa oferty. 

 

2.  Termin wykonania zamówienia:   05 październik 2018r. 

4. Cena zamówienia zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją, w tym: marże, upusty, 

obowiązującą stawkę podatku VAT, koszty transportu na miejsce budowy itp. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia jak i projektem umowy (zał. nr. 2) i nie 

wnosimy do nich, jak również do sposobu przekazania informacji przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 

7. Oświadczam, że niezwłocznie udzielę potwierdzenia odbioru dokumentów przesłanych faxem lub e-

mailem na każde takie żądanie ze strony Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

9. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
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uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz oświadczenie 

potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 

10. Osoba do kontaktów oraz aktualne dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania. 

 /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ -............................................................................................. 

 /tel./fax/ -............................................................................................................................................... 

 /e-mail/ -................................................................................................................................................ 

11. Oferta została złożona na …... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do ....... 

12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- ……………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

................................dn .......... ……................. ................................................................ ............... 
            Oferent /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/ 
 

 


