
 

 

Projekt PN.: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli 

sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz 

Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

 
 

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-32/14 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: ........................................................................................................................................................................... 

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

Adres: ............................................................................................................................................................................ 

Nr  KRS* .......................................Nr REGON ....................................................... Nr NIP........................................ 

Nr. tel................................................................................ Nr faks................................................................................ 

Adres e-mail .................................................................Strona www.......................................................................... 

    Ja niżej podpisany(a),.............................................................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz  firmy........................................................................................................................... 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie materiałów reklamowych (szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt. 

„Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy 

przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej 

pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-

61720-OR1400003/09/10), 

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę brutto:......................................zł. 

 

Cena brutto w złotych  (słownie) .................................................................................................................. 

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

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

 

Ponadto Oświadczamy, że: 

1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia 13-05-2015 r. 

od godz. 9:00 do dnia 15-05-2015 r. do godz. 11:00. 
2. Miejsce świadczenia usługi (nazwa obiektu i adres):................................................................................. 

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

3. Przewidujemy powierzenie/nie przewidujemy powierzenia* (*niewłaściwe skreślić) wykonania następujących 

części zamówienia podwykonawcom (wskazać zakres) 

- .......................................................................................................................................................... 

-..................................................................................................................................................  

-.................................................................................................................................................. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

 

 
           Pieczęć firmowa Wykonawcy 



5. Zgadzamy się na termin płatności za wykonane zamówienie w okresie 30 dni po dostarczeniu końcowego 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. 30 dni. 

7. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy. 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

 

Osoba / osoby do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

1).………………………………………………………………………………………............………… 

                                                      (imię nazwisko – zakres odpowiedzialności) 

tel. /kontaktowy /faks/e-mail/ …………………………………………………………………………… 

 

2).………………………………………………………………………………………………………… 

                                                       (imię nazwisko – zakres odpowiedzialności) 

tel. /kontaktowy / faks/e-mail/: …………………………………………………………………………. 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

 

Nazwisko, imię .......................................................................................................................................... 

Stanowisko ................................................................................................................................................ 

Telefon...................................................Fax.........................................................e-mail:…………………. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

1/….................................................................................. 

2/….................................................................................. 

3/….................................................................................. 

4/…................................................................................... 

5/….................................................................................. 

6/….................................................................................. 

 

 Na ….......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..   ………………………………………………………… 
 /miejscowość i data/                                  /pieczątki imienne lub  podpisy czytelne  osób uprawnionych 

                                                                                                  do  występowania w obrocie  prawnym, reprezentowania 

                                                                                            Wykonawcy i składania oświadczeń   woli w jego imieniu/ 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
*) niepotrzebne skreślić 

 


