
Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ  OFERTY 
 
1. Dane Wykonawcy: 
 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ..................................................................................................... 

Adres: ........................................................................................................................................... 

Województwo: .................................................. Powiat: ............................................................... 

TEL.:  .........………..…................………........ FAX: ...................................................................... 

Adres e-mail:…......................................................................................................……………….. 

 
2. Nawiązując do ogłoszenia  o postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  zapytania ofertowego:  

na usługę opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej:  

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie obiektów Stacji Uzdatniania 

Wody w Gminie Poddębice” 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia j/w zgodnie z postanowieniami IWZ  za cenę: 
 
cena netto: .............................................................................................................................. zł 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT: .......................................................................................................................... zł 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

cena brutto: ..............................................................................................................................zł 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

w tym: 

1) dokumentacja instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Bałdrzychowie 

…………………………………….. zł netto, słownie:…………………………………………………….……... 

2) dokumentacja instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Porczynach 

……………………………….…….. zł netto, słownie:…………………………………………………….……... 

3) dokumentacja instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu 

……………………………..……….. zł netto, słownie:…………………………………………………….……... 

3. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru naszej oferty. 

4. Oferujemy termin realizacji zamówienia: 
a) opracowanie kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych oraz dokumentacji 

projektowych w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie do 
……………………… (nieprzekraczalny termin 31.01.2022 r.)   

b) opracowanie kompletnej dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia w terminie do ………………. 
(nieprzekraczalny termin 29.04.2022 r..) 

5. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury 
zapytania ofertowego, wyszczególnione w pismach ...................................................... (podać daty). 

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zawarte w zapytaniu postanowienia, ogólne warunki umowy/wzór umowy zostały 
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  



8. *Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców / podwykonawcom powierzę następujący 
zakres usług:  ……………………………………..................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

9. Zastrzeżenie Wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

10.  Inne informacje Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
. 

11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
1. ........................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................................... 
4. …………….....................................................................................................................................… 

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

............................................................................................. 
                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  

                                                                                      przedstawiciela (-i) Wykonawcy 
* niepotrzebne skreślić 
 


