
... dla rozwoju Województwa wi tokrzyskiego …

Za cznik nr 1
__________________________
(piecz  adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

Ja, ni ej podpisany........................................................................................................................

dzia aj c w imieniu i na rzecz ......................................................................................................

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

NIP ............................................................... REGON …………………......……………..........

Numer telefonu…………………………..…… /faksu ……………………..........……..............

W odpowiedzi na og oszone zapytanie na „Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej boiska do gry w tenisa wraz z o wietleniem i dodatkowym
zagospodarowaniem terenu w m. W chock na dz. ewid. nr 2239/1, 4816/16 i 4816/17
oraz monitoringu terenu obj tego projektem p.n.: Rewitalizacja miejscowo ci W chock
– etap I”, sk adam niniejsz  ofert :
1. Oferujemy realizacj  ww. zamówienia za wynagrodzenie netto w wysoko ci .................. z .

(s ownie: ............................................................................................................................ z .)
podatek VAT (….%) w kwocie .................. z  (s ownie: ................................................. z .),
za czn  kwot  brutto ................................ z  ( s ownie :.......................................................
............................................................................................................................................ z .)

2.  W wynagrodzeniu okre lonym w pkt. 1 mieszcz  si  wszystkie koszty realizacji
przedmiotu zamówienia, a tak e koszty wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw
maj tkowych do przedmiotu umowy.

3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie ………….. (nie d szym ni  3 miesi ce od
daty podpisania umowy).

4. Akceptujemy, i  rozliczenie nast pi dwoma fakturami, tj. 70 % wynagrodzenia umownego
po przekazaniu kompletu dokumentacji projektowej, a 30% wynagrodzenia umownego po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budow /rozbiórk /skutecznego zg oszenia robót
budowlanych.

5. Zapoznali my si  z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskali my
niezb dne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

6. O wiadczamy, e zapoznali my si  z postanowieniami umowy, która stanowi za cznik nr
2 do zapytania, akceptujemy je i zobowi zujemy si  do zawarcia umowy na warunkach
okre lonych przez Zamawiaj cego.

7. O wiadczamy, e czujemy si  zwi zani ofert  na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si
wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

8. O wiadczamy, e posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamówienia.

9.  Do niniejszej oferty przedk adamy poni sze za czniki:
1) .……………………………………………………………………………………………
2) .……………………………………………………………………………………………

...............................................................................
Data i podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy


