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             Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

FORMULARZ  OFERTOWY  
 

Nr postępowania: CI-4/2014  
 
NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________ 
 
Adres wykonawcy ___________________________________________________________ 
 
tel.______________________________e-mail, fax_________________________________ 

 
 
przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu z art.  70¹ – 705 kodeksu 
cywilnego na: 
 

Budowę/remont urządzeń piętrzących (8 szt. progów, 26 szt. brodów, 4 szt. 
przepustów, 20 szt. zastawek) oraz zasypanie 680 mb rowów melioracyjnych na 

terenie ostoi cietrzewia Rabinówka (HRP II, Zad. 8). 
 

wchodzących w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na 
terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap 
II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
I. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy ryczałtową cenę ofertową 
brutto:…………..........................................................................zł 
słownie...................................................................................................................................zł, 
  

II. Osoba uprawniona do kontaktu:  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

   
III. Oświadczamy, że: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności związanych  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wiedzę i doświadczenie, dysponujemy 
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
oraz posiadamy odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową oraz nie podlegam 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu zg. z rozdz. VI lit. a) - d) ogłoszenia. 
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2. Pprzedmiotowe zamówienie będziemy w stanie wykonać w terminie określonym w 
ogłoszeniu. 

3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na    
warunkach określonych w ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez   
Zamawiającego. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu. 
5. Udzielamy co najmniej 5 letniej gwarancji na jakość techniczną wykonanych prac. 
6. Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy w 

..........................................................., numer rachunku  

                          

7. Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na ................ stronach, 
kolejno ponumerowanych. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są1:  

(1)  

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

(2)  

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

(3)  

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

(4)  

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

(5)  

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

(6)  

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

 

 

 

--------------------------------------                                                 --------------------------------------------                                   

         /miejscowość i data/                                                                       /podpisy upełnomocnionych   

                                                                                                                       przedstawicieli wykonawcy/ 

 

____________________ 
1
  odpowiednio wpisać, jeśli dotyczy 


