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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego:  Wzór formularza ofertowego 

 

 
                                                                           WZÓR FORMULARZA CENOWEGO OFERTY 

Dane kontaktowe Wykonawcy:  
Nr telefonu Wykonawcy …………………………… 
Nr faksu Wykonawcy ……………………………… 
Adres e-mail ……………………………………….. 
NIP Wykonawcy ……………….….……………….. 
Regon Wykonawcy …………..….…………………. 

      ............................................................. 
  (pieczęć Wykonawcy) 

ubiegając się o uzyskanie zamówienia na wykonania  opracowania projektu technicznego, wykonawczego instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej i instalacji klimatyzacji w kilkukondygnacyjnym budynku biurowo-technicznym nr R-1 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe w Otwocku-Świerku, odpowiadając na zaproszenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe 
Ja, niżej podpisany : 
............................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
................................................................................................................................ 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym na poniższych warunkach: 
 
CENA NETTO : .................................................................................. zł 
Słownie: ................................................................................. zł 
 
PODATEK Vat  .................................................................................. zł 
Słownie: ................................................................................. zł 
 
CENA BRUTTO: .................................................................................. zł 
Słownie: ................................................................................. zł 
 
Termin realizacji zamówienia ………………………. 
 
Do niniejszej oferty załączam:   
referencje  z podobnych prac projektowych w zakresie wentylacji oraz sterowania i automatyki, 
 
(jeżeli Wykonawca nie jest w stanie załączyć referencji proszę o wykreślenie oświadczenia) 

. 
          ..........................., dnia .....................  
(podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 

 
Dodatkowe oświadczenia (jeżeli Wykonawca nie jest w stanie złożyć danego oświadczenia proszę o jego wykreślenie)  

Oświadczamy, że 

1)  zapoznaliśmy się z udostępnionym przez zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

2) projekt objęty zamówieniem opracują osoby posiadające stosowne uprawnienia do projektowania w danej branży wymagane odrębnymi 

przepisami 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

4) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym., 

5) udostępnię do wglądu prace projektowe, które wykonałem dotyczące wentylacji oraz sterowania i automatyki.    

                                                                                              ..........................., dnia .....................  
                                                                                              (podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 

  Oświadczamy, że zrealizowaliśmy następujące pracę o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia oraz potwierdzamy, że zostały one 
wykonane należycie (załączamy referencje i /lub protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający wykonanie pracy).  

Lp. Przedmiot Wartość (zł brutto) Data wykonania 
 

Odbiorca 

1. Proszę wskazać wykonanie  prac podobnych jak 
przedmiot zamówienia.   

 
 

  

 
                 ..........................., dnia .....................  
  (podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 

 


