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         Dane Wykonawcy 

 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

 W związku z prowadzonym przez Sąd rejonowy w Puławach rozpoznaniem rynku w celu 

wykonania opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), 

przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac remontowych w budynku 

przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach – składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami zaproszenia do składania ofert: 

 

I. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Zadania I za: 

• cenę brutto……………… (słownie……………………………) złotych, 

• podatek VAT …………..% (słownie…………………………………………………. 

 

II. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Zadania II za: 

• cenę brutto……………… (słownie……………………………) złotych, 

• podatek VAT …………..% (słownie………………………………………………….) 

 

III. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla Zadania III za: 

• cenę brutto……………… (słownie……………………………) złotych, 

• podatek VAT …………..% (słownie………………………………………………….) 

 

 

Łączna wartość naszej oferty wynosi:…………………………………… zł brutto 

(słownie:…………………………………………………………………………………………) 

Wartość oferty zawiera wszystkie koszty ponoszone dla realizacji zamówienia w tym również  

wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania 

niejasności, uwag i wątpliwości, udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców na etapie 

ogłoszonego na podstawie dokumentacji postępowania i na etapie realizacji robót remontowo - 

budowlanych objętych opracowaniem. 

 

IV. Oświadczamy, że: 

1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 

a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 



2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

3. Oferta cenowa została opracowana zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, cena 

brutto zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 

4. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy zastrzeżeń. 

5. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. 

 

V. Warunki płatności: 

1. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2. Zapłata należności odbędzie się poleceniem przelewu na konto Wykonawcy, 

w terminie 21 dni, od dnia przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy oraz 

prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym: 

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

nr telefonu ....................................................................................................................................... 

e-mail................................................................................................................................................ 

 

Adres do korespondencji: 

kod ................................................... miasto ................................................................................... 

ulica nr ............................................................................................................................................ 

NIP ……………………………………………… ,  REGON ……………………………………………  

 
 

 

………………….……………………………….................. 
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 
 

 

..………………………….………, dnia …………..……2019r. 

 


