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             Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Nr postępowania: 5/2012 
 
NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________ 
 
Adres wykonawcy ___________________________________________________________ 
 
tel.______________________________ e-mail, fax _________________________________ 

 
NIP _________________________________ REGON _____________________________1 

 

przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu z art.  70¹ – 705 kodeksu 

cywilnego na: 

Przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie rezerwatów "Jezioro Wiejki”  
i „Gorbacz” poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych 

 
wchodzących w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki 
Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
I. Za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. robót budowlanych na terenach dwóch 

rezerwatów (rozdz. I pkt 1 ogłoszenia o przetargu) oferujemy ryczałtową cenę ofertową 

brutto: …………..........................................................................zł 

słownie.....................................................................................................................................zł, 

w tym:  

1. cena brutto za wykonanie robót budowlanych na terenie rezerwatu Jezioro Wiejki 

….....................................................................................zł 

2. cena brutto za wykonanie robót budowlanych na terenie rezerwatu Gorbacz 

........................................................................................zł 

II.  Osoba uprawniona do kontaktu:  
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
   
 
 
 

III.  Oświadczamy, że: 
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1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności związanych z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

2) przedmiotowe usługi będziemy w stanie wykonać w terminie określonym w ogłoszeniu; 

3) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu. 

5) udzielamy co najmniej 5 letniej gwarancj  na jakość techniczną wykonanych prac. 

6) Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy w 

..........................................................., numer rachunku 1 

                          

7) Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na ................ stronach, 

kolejno ponumerowanych. 

 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są1:  

(1)  ............................................................................................................................................... 

(2)  ...............................................................................................................................................   

(3)  ............................................................................................................................................... 

(4)  ...............................................................................................................................................  

(5)  ............................................................................................................................................... 

(6)  ...............................................................................................................................................1 

 

 

 

--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                  

         /miejscowość i data/                                                                           /podpisy upełnomocnionych   

                                                                                                                       przedstawicieli wykonawcy/ 

 

 

____________________ 
1  odpowiednio wpisać, jeśli dotyczy 


