
          Zał. nr 2 

          Nr spr. 03 / 2013 

 

                                                                            

 Zleceniodawcy: 

                                     Gmina Opoczno,  

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 

                                            Powiat Opoczyński,  

ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno  

 

 

FORMULARZ   O  F  E  R T  Y 
 

Nazwa Oferenta/Oferentów w przypadku oferty wspólnej: 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Adres*............................................................................................................................................. 

REGON* ............................................................. 

NIP*.................................................................... 

Telefon*............................................................... 

Faks* na który Zleceniodawca ma przesyłać korespondencję ...................................................... 
* w przypadku oferty wspólnej, należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Oferenta.   

   

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 03/2013 oferuję wykonanie „Analizy efektywności 

ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w 

Opocznie”: 

 

za cenę brutto…………………………… słownie:…………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

w tym podatek VAT, stawka …………....%, co stanowi kwotę………………………………… 

 

Cena netto………………………………………………. 

 

1.a. Powyższa  cena  uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 

przedmiotu zlecenia, w szczególności koszty pozyskania niezbędnych dokumentów, opinii, 

uzgodnień. 

1.b. Ceny określone w ofercie zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

2. Oświadczamy, że: 

-  akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym,  uwzględniliśmy    

    w cenie pełen zakres usług określony w załączniku nr 1  i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, 

- dysponujemy osobami umożliwiającymi realizację zlecenia, 

-  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zlecenia, 

3. Nazwa części zamówienia, których wykonanie powierzone zostanie podwykonawcy  

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

4.  Termin  ostateczny wykonania  zlecenia: 4 miesiące od daty podpisania umowy. 



5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zleceniodawców w       

zapytaniu ofertowym i projekcie umowy. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami, które zostały zawarte w projekcie 

umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na tych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawców.  

7. Oświadczamy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach nr od............do ........... 

8. Ofertę niniejszą i dokumenty  składam/y na ................... kolejno ponumerowanych 

stronach. 

10. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

1................................................................................. 

2................................................................................. 

3................................................................................. 

4................................................................................. 

5 ................................................................................ 

6 ................................................................................ 

 

 

 

 

 

  ......................................, dnia..................................... 

 

 

 

 

 

                                                                                         ............................................................. 

                                                                                / podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/ 

  

 

 

 

 

Informacja dla Oferenta: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. 

W stosunku do  osób fizycznych składających ofertę należy podać imię, nazwisko oraz miejsce 

zamieszkania.  


