
Załącznik nr 2 do WZ Formularz oferty 

 
(pieczęć firmy) 

        ……………………………………… 
                miejscowość, data 

 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY                     
 

Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

NIP................................................. 

Nr fax................................................... 

Adres e-mail........................................ 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na projekt, wykonanie i dostarczenie tablic 

informacyjnych i pamiątkowych dla Zamawiającego, realizującego projekt „przebudowa sieci 

ciepłowniczych w Bydgoszczy”, Nr.POIS.09.02.00-00-012/10 współfinansowany przez Unię 

Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013 
 

My niżej podpisani:  

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

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

działając w imieniu i na rzecz  

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

( nazwa (firmy) dokładny adres  Wykonawcy) 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami  

i opisem zawartym w  Załączniku nr 1 do WZ. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu  zamówienia za: 

cena netto: wynosi ……………………….zł 

słownie cena netto: …………………………………………………………zł  

cena brutto: ……………………………... zł 

słownie cena brutto: ………………………………………………………..zł. 

 

1. Zobowiązujemy się do wykonania  zamówienia  po zaakceptowaniu projektu graficznego 

przez Zamawiającego. Projekt graficzny zostanie przekazany drogą elektroniczną Zamawiającemu 

do akceptacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 



2. Wymagany termin dostawy  

a) w roku 2013 - 21 dni od dnia podpisania umowy. 

b) w roku 2014 – II kwartał. 

3. Terminy montażu tablic: 

a) rok 2013 – 9 tablic informacyjnych i 1 tablica pamiątkowa. 

b) rok 2014 – 3 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe. 

Każdorazowo po powiadomieniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni. 

4. Oferujemy następujące warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

 

Oświadczamy, że: 

 

 zapoznaliśmy się ze WZ i uznajemy się  za związanych z określonymi w niej 

zapisami, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń, 

 uważamy  się za związanych niniejszą ofertą  przez czas wskazany w WZ  czyli przez 

okres  30 dni od upływu terminu  składania ofert, 

 oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy (załącznik nr 5 do WZ)   

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na 

zasadach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,  

 oświadczamy, iż – za wyjątkiem  informacji  i dokumentów  zawartych w ofercie na 

stronach  nr ………………………… - niniejsza oferta i wszystkie załączniki do niej 

są jawne i nie zawierają  informacji  stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w  

rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

4. Wszelką  korespondencję w spawie niniejszego postępowania  należy kierować na    

      adres:…………………………………………………………………………… 

5.   Ofertę niniejszą składamy na  ……………… kolejno ponumerowanych  stronach. 

      6.   Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym................................................ 

             Tel/fax..............................................adres e-mail:.................................................... 

 

Załączniki stanowiące integralną część oferty:  

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. …………………………………………….. 

                                                          

 

        …………………………………………… 

                                                                    podpis Wykonawcy (ów) / osoby uprawnionej     

 

   

…………….. dnia ...... ……. ………r.  


