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Znak sprawy DG.7012.4.2016                                                                                           
 

OFERTA  
1. Treść oferty: ,,Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1142R 

Chrząstów - Chorzelów - Trześń polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa 
drogowego w m. Chorzelów oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1152R Borowa - Czermin - Wola 
Mielecka - Kiełków - Przecław polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa 
drogowego w m. Książnice” 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa firmy: 
……………………………………………………………………………….……………………. 

Siedziba firmy: 
…………………………………………………………………………………….…………….. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:………………………………………….…, 
Nr REGON:……………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. ,, Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1142R Chrząstów - Chorzelów - Trześń polegająca na budowie chodnika w granicach 
istniejącego pasa drogowego w m. Chorzelów oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1152R Borowa - 
Czermin - Wola Mielecka - Kiełków - Przecław polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego 
pasa drogowego w m. Książnice” 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia dla zadań inwestycyjnych: 
Lp. Zakres Ilość Wartość brutto [zł] 

1. 2. 3. 5. 

1. 

Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1142R Chrząstów - Chorzelów - Trześń 
polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa 
drogowego w m. Chorzelów  

1kpl.  

2. 

Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1152R Borowa - Czermin - Wola Mielecka - 
Kiełków - Przecław polegająca na budowie chodnika w 
granicach istniejącego pasa drogowego w m. Książnice  

1kpl.  

Łączna wartość w kwocie brutto:  

 

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ………… /100),  
w tym wartość netto: …………………………… zł i kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień 
składania oferty: ………………………….……… zł 
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3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym, 

4. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie 

umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, 

4) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie poparte referencjami pozwalające wykonać 
przedmiot zamówienia, 

5) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Miejscowość, ……………………..data………………… 
 

…………………………………………………………. 
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych 

imienna pieczątka  


