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Załącznik nr 1. 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy: _____________________________________________________________________ 
 
Adres Wykonawcy: ______________________________________________________________________ 
 
tel.: _______________________________________ fax.: _______________________________________ 

 
NIP:_______________________________________ REGON: ___________________________________

1)
 

 
przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym polegającym na: 

 

budowie urządzeń wodnych piętrzących oraz stawów ziemnych dla płazów 

 

 
w związku z realizacją zadania C.1 Budowa 4 piętrzeń oraz C.2 Budowa 6 stawów ziemnych będących 

częścią projektu: nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru 

Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska 

LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
Za wykonanie urządzeń wodnych piętrzących oraz stawów ziemnych dla płazów: 

 

oferujemy cenę ofertową brutto [Co] ____________________________________________________ zł  

(słownie ___________________________________________________________________________ zł) 
1 

 
Oświadczamy, że: 
1. Spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj.: 

a) posiadam/(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)  posiadam/(-y) wiedzę i doświadczenie, 
c)  dysponuję/(-my) potencjałem technicznym  
d)  dysponuję/(-my) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
e)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2.  Przedmiot zamówienia wykonam/(-y) w terminie określonym w ogłoszeniu, 
3. Projekt umowy (wg załącznika nr 4) załączony do ogłoszenia został przez nas zaakceptowany; 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych  
w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4. Oświadczam/(y), iż w przypadku realizacji zamówienia, podwykonawcom powierzę następujące jego 
części, a w przypadku udzielenia zamówienia przedstawię Zamawiającemu umowę z podwykonawcą 
przed zawarciem umowy przetargowej: ____________________________________________________ 

5.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) 

1)  ______________________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________________ 

 
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na ______ kolejno ponumerowanych stronach,  
od strony numer 1 do strony numer ______

1)
. 

 
_____________________________     _____________________________ 

/miejscowość i data/       podpis Wykonawcy 
/bądź podpis upełnomocnionych przedstawicieli 

Wykonawcy/ 
odpowiednio wpisać 

1)
      ____________________, dnia ______________  

 


