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 ………………………………………………                  

 pieczęć Wykonawcy          

 

FORMULARZ OFERTY 

1. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, obejmujący: „Opracowanie sześciu analiz na rzecz Partnerów Projektu nr 

POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z 

województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i 

Współpraca. 

 

 

Nazwa i adres, NIP Wykonawcy: ................................................................................................ 

1. Tel., Fax:…........................................................... 

2. e-mail: ….............................................................. 

3. Osoba do kontaktu: ….......................................... 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie sześciu analiz 

na rzecz Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą 

na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna 

Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca., oferuję/my realizację części …………… 

przedmiotu zamówienia za cenę brutto wynoszącą:…………………..………… zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………..…………………………..), w tym 

podatek VAT w wysokości : …………… %, tj.. ……………………... zł (słownie złotych: 

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

….), zaś wartość ceny netto stanowi kwotę……………………..…… zł (słownie 

złotych:……………………………………….…………………………………………………………). 

2.    Oświadczam/y, że nie oferowaliśmy, ani nie dawaliśmy żadnych korzyści majątkowych w celu 

wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Opracowanie sześciu analiz na 

rzecz Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą 

na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna 

Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca., lub wynik takiego postępowania w sposób 

sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie jest nam wiadome o jakichkolwiek 

porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób 

sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

3.   Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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4. Oświadczam/y, że podana w ofercie cena obejmuje całość wynagrodzenia, które uwzględnia 

w szczególności spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji, z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji części ………….przedmiotu 

Zamówienia. 

5. Oświadczam/y, że wykonam/y Zamówienie w terminie zgodnym z zapisami SIWZ i załączników do 

niej. 

6. Oświadczam/y, że nie należymy do grupy kapitałowej w myśl art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy 

*/należymy do grupy kapitałowej w myśl art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy i wraz z ofertą, składamy 

listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, stanowiącą 

załącznik nr 1 do Formularza oferty. 
7. Oświadczam/y, że niniejszą część Zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców*/ 

Oświadczam/y, że powierzę/ymy wykonanie następujących czynności w zakresie części …….. 

zamówienia podwykonawcom*: 

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

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

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

8. Oświadczam/y, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że wszystkie oświadczenia i informacje 

zamieszczone w niniejszym FORMULARZU OFERTOWYM i jego załącznikach są kompletne, 

prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego 

terminu składania ofert. 

10. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na ……… kolejno ponumerowanych 

stronach.  

 

 

 

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

Data oraz podpis osoby  

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


