
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji 
Jelenia Góra”  

  
 

 

FORMULARZ OFERTY 

dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż tablic 

informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

aglomeracji Jelenia Góra” 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JG-PU-2011-17 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. 

Plac Piastowski 12, 58-560 Jelenia Góra, POLSKA 

  

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Numer telefonu  

Numer faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja/my*, niżej podpisany/podpisani* oświadczam/oświadczamy*, że: 

a) zapoznałem/zapoznaliśmy* się z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

b) gwarantuję/gwarantujemy* wykonanie całości niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, 

c) posiadam/posiadamy* niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przystąpienia do realizacji 

niniejszego zamówienia, 

d) dysponuję/dysponujemy* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania niniejszego zamówienia, 

e) w stosunku do Wykonawcy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze 

w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze lub postępowanie 

likwidacyjne, 
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f) posiadam/posiadamy* właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej/w przypadku wyboru 

mojej/naszej* oferty w postępowaniu zobowiązuję/zobowiązujemy* się do zawarcia właściwego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej* 

g) nie zamierzam/zamierzamy* powierzać do podwykonania żadnych robót w ramach niniejszego 

zamówienia / następujące roboty w ramach niniejszego zamówienia zamierzam/zamierzamy* 

powierzyć podwykonawcom:* 

 

Lp. Nazwa robót w ramach zamówienia 

1. 
 
 

2. 
 
 

 

h) cena oferty za realizację zamówienia wynosi: ……………………… PLN (słownie:……………….), w tym 

wartość netto: ……………………. PLN (słownie: …………) i należny podatek VAT 23%: ……………….. PLN 

(słownie: ……………………), 

i) zobowiązuję/zobowiązujemy* się do realizacji zamówienia w następujących terminach:  

 w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy wykonać i zamontować tablicę 

wiszącą, 

 w terminie 35 dni od dnia podpisania Umowy wykonać i zamontować tablice 

stojące, 

j) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

k) akceptuję/akceptujemy* bez zastrzeżeń wzór umowy nr JG-PU-2011-17, 

l) w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/zobowiązujemy* się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
5. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

1. Załącznik nr 1 Zestawienie wartości oferowanych tablic, 

2. Załącznik nr 2 Wypełniony przedmiar robót, 

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

odpowiednie uprawnienia, 

4. Dokument wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji firmy. 

 
6. PODPIS(Y): 

Lp. 

Nazwisko i imię osoby/osób* 

upoważnionej/upoważnionych* do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 

Podpis/podpisy* osoby/osób* 

upoważnionej/upoważnionych* do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość 

i data 

  

 

   

  

 

   

 

*) - wybrać właściwe 


