
IBG.271.7.2016.ZO 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

                                                                                                                               do zaproszenia na                                                                                                                   
„Wykonanie zmiany stałej organizacji  

ruchu na terenie miasta  Łasin” 

 

 

 

…………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

Adres ………………………………………………………..…… 

NIP ………………………………………………………….……. 

REGON ………………………………………………….………. 

Nr rachunku bankowego 
……………………………………………………………………………………. 

Nr tel./faksu …………………………………………………….,……………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 
usługi polegającej na „Wykonaniu zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta 
Łasin” zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami 
zawartymi w ZAPROSZENIU oraz załącznikach. 

 

1 SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

ZAPROSZENIU za cenę brutto …………………………… zł 

(słownie……………………………………………………….……………………00/100 ) w tym: 

 
1) cena netto ………………………………………………………………………… zł  

(słownie……………………………………………………….……………………00/100 ), 
 

2) podatek …..% VAT wynosi: ………………………… zł. 
 
 

2 Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym 

projektem zmiany stałej organizacji ruchu oraz zaproszeniem do złożenia oferty w 

terminie do 30 września 2016 roku. 

3 Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ZAPROSZENIU do udziału w 

postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

4 Oświadczamy, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się na 

należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

5 Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w ZAPROSZENIU i w 

projekcie umowy. 

6 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w ZAPRPOSZENIU i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

7 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 



8 Oświadczamy, że zawarty w załączniku nr 4 do ZAPROSZENIA projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 

do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

 

 

……………………………, dnia …………….…………... 

 

 

…………………………………..…………………. 
podpisy i pieczęcie osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 
 
 
 
Załączniki do formularza ofertowego: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej,  

2. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 


