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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług doradztwa technicznego 
w ramach projektu „PLATFORMA OPEN OPOCZNO - SAMOOBSŁUGOWY PORTAL 
MIESZKAŃCA" 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

miejscowość, data: 

Zamawiający: 

Gmina Opoczno 
ul. Staromiejska 6 
26 - 300 Opoczno 

FORMULARZ OFERTY 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usług doradztwa technicznego w 
ramach projektu „PLATFORMA OPEN OPOCZNO-SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA" my niżej 
podpisani: 

Wykonawca 1: ________________________ _ 
Adres: ________________________ _ 
Tel.: ____ faks: ____ e-mail: ____________ _ 

Wykonawca 2*: ________________________ _ 
Adres: ________________________ _ 
Tel.: ____ faks: ____ e-mail: ____________ _ 

Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. lider 
konsorcjum): _____________________ _ 

Adres:-------------------------
Tel.: faks: e-mail: ____________ _ 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Zaproszeniem do składania ofert. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w Zaproszeniu do 
składania ofert i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. Oferujemy wykonanie Zadania, będącego przedmiotem Zaproszenia do składania ofert, tj. 
świadczenie usług doradztwa technicznego w ramach projektu „PLATFORMA OPEN 
OPOCZNO - SAMOOBSŁUGOWY PORT AL MIESZKAŃCA" za cenę : zł brutto 
(słownie: ), w tym podatek VAT: zł (słownie: 
_______ ), 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został załączony do Zaproszenia do 
składania ofert i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
określonej w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Niżej podany zakres zamówienia zamierzamy zlecić do realizacji podwykonawcy/om**: ____ _ 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną treść są: 
1) 
2) 

(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja) 
** niepotrzebne skreślić 


