
   Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

        ................................dnia  ................. 

................................................ 
                   (pieczęć oferenta) 

 

Nr tel./faksu ............................................. 

Regon ...................................................... 

NIP .......................................................... 

OFERTA 

dla Powiatu Ząbkowickiego  
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11,  

 
         Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ................................r. na  

wykonanie usługi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn: . „Poprawa  
dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa drogi nr 3174D i 
3183D (Ząbkowice Śl. - Henryków)  oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych. 
 
1. Cena oferty: 

    netto ..............................zł. podatek  VAT ……..….…… zł,  cena brutto ……………………….. zł, 

    (słownie zł.  .........................................................................................................................................). 

    w tym: 

    - dokumentacja projektowo-kosztorysowa netto ………………. zł,  brutto ……  ……………….. zł, 

    - nadzór autorski netto  ………………… zł,  brutto ……………………………..zł, 

2. Termin wykonania zamówienia ................... dni, 

3. Termin płatności ................................... dni, 

4. UwaŜamy się związani ofertą przez okres 30  dni. 

5. Oświadczam, Ŝe: 

    ■  posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, jeŜeli ustawy  

         nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

    ■  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  

        osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

    ■  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

    ■  zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeŜeń, 

    ■  uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, 

    ■  akceptuję projekt umowy i nie wnoszę do niego Ŝadnych zastrzeŜeń, 

    ■  zobowiązuję się w przypadku  wyboru naszej oferty, do podpisania umowy zgodnie ze  

         złoŜoną ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

    ■  w cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, opisane w 

        SIWZ oraz  koszty ewentualnych dokumentacji nie wyszczególnionych w SIWZ, a niezbędnych  

        do prawidłowego wykonania zamówienia.  

    ■  dokumentacja projektowo- kosztorysowa zostanie opracowana zgodnie z obowiązującymi  

        przepisami prawa oraz wymaganiami dotyczącymi prac projektowych  i wytycznymi zawartymi  

        w opisie przedmiotu zamówienia. 

   ■  w ramach ustalonego wynagrodzenia sprawować będziemy nadzór autorski nad realizacją robót  

       zawartych w opracowanej dokumentacji oraz przekaŜemy na rzecz Zamawiającego wszelkie  

       prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej bez dodatkowego     

       wynagrodzenia. 

 

 



6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*: ....................................................................... 
                                                                                                                    (nazwisko i imię) 

    Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

 

7. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. *  

8. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom*. 

    … …………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………….. 

9. Inne informacje Wykonawcy*:  

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

11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………    ............................................................ 
                                         ( podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)  
 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

KJ 


