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WKSF.041.4.2016 

Zleceniodawca: 
Gmina Opoczno, 

ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa 
infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przechowywania danych wraz z mechanizmami zarządzania prawami dostępu do informacji oraz narzędziami i 
mechanizmami sprawnej wymiany danych pomiędzy jednostkami podległymi i współpracującymi", oferuję wykonanie 
usługi za cenę brutto: „ .. „ ..... „ .. „„ „ .. „„„„„.„.„„„. „„zł, 
słownie .................... „ ......... „.„ ............................................................................................................. „ .......... . 
I. W oferowanej cenie uwzględnione zostały wszelkie koszty zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy 

łącznie z podatkiem. Oferowana cena obowiązywać będzie przez cały okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała zmianom. 

li. Oświadczam, że wybór mojej ofert nie będzie /będzie/* prowadził do powstania u Zleceniodawcy obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Ili. Oferuję termin wykonania zlecenia od daty podpisania umowy do „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 

IV. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zaproszeniu, uwzględniłem w cenie pełen zakres prac 
niezbędnych do wykonania kompletnego zlecenia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

V. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 
oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym projekcie oraz w niniejszym formularzu ofertowym, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę. 

VI. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych kartkach od 1 do „„ „„. wraz z załącznikami 
stanowiącymi integralną część oferty, którymi są: 

1. Parafowany projekt umowy 
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku 
określonego w pkt. Ili Zaproszenia do składania ofert: 

* niepotrzebne skreślić 

.... „„„.„„.„„„.„.„.dnia„„„„„„.„„„„„.„ 

(podpis oferenta lub osoby upoważnionej do 
reprezentowania oferenta) 


