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Załącznik Nr 1 do Zapytania Cenowego 

 

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

                   (Nazwa firmy)                                                                                                                                                        (Miejscowość, data) 

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

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

                  (Adres firmy)                             

NIP: ........................................... 

Regon: ..................................... 

tel.: ........................................... 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące: 

Sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa / rozbudowa sieci 
wodociągowej w ulicy gen. Sikorskiego, Orzeszkowej i Wiśniowej w Hrubieszowie". 

 

składamy ofertę następującej treści: 

1. oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia na zasadach określonych  

w zapytaniu cenowym za: 

cenę netto: …………………….. zł słownie: .........................................................................................  

stawka podatku VAT: .......% 

cena brutto: ……………..……….. zł słownie: ......................................................................................... 

w tym za wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na: 

a. budowie sieci wodociągowej w ulicy gen. Sikorskiego od ulicy Grabowieckiej do ulicy 

Batalionów Chłopskich, za cenę ………………………..… zł netto  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….……) 

budowie / przebudowie sieci wodociągowej w ulicy gen. Sikorskiego od ulicy 

Grotthusów do nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w ulicy 

gen. Sikorskiego wykonanej w ramach I etapu, za cenę ………………………… zł netto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….……) 

b. budowie / rozbudowie sieci wodociągowej w ulicy Orzeszkowej od istniejącej sieci 

wodociągowej do sieci wodociągowej w ulicy Wiśniowej oraz budowie spinki sieci 

wodociągowej w ulicy Wiśniowej z siecią wodociągową w ulicy Batalionów 

Chłopskich, za cenę ………………………….… zł netto  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….……) 

2. Warunki płatności: ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Termin realizacji zamówienia:  

− opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

wymaganych prawem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę i/lub zaświadczeń 

o braku sprzeciwu do zgłoszeń zamiaru budowy - do 15 grudnia 2020 roku; 

− sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót budowlanych, wykonanych 

według dokumentacji projektowej, sporządzonej przez Wykonawcę. 
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4. OŚWIADCZENIA: 

a) Oświadczam/y, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie 

obowiązywania umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia jakie poniesie Zamawiający. 

b) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu cenowym 

(o znaku: PGKiM/ZC/06/06/2020) i nie wnosimy do niego/niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

c) Oświadczam/y, że akceptujemy projekt umowy nr PGKiM/ZC/06/06/2020 oraz 

zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

d) Oświadczam/y, że prowadzimy/nie prowadzimy* działalność gospodarczą  

i jesteśmy/nie jesteśmy* czynnym płatnikiem podatku VAT i wystawiamy 

fakturę/rachunek*. 

e) Oświadczam/y, że jesteśmy/nie jesteśmy* osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 

państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze 

zleceniobiorcami 

f) Oświadczam/y, że zawarte w Formularzu ofertowym informacje są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty tytułując: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. 

INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 

UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” 

g) Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:  

….......................................................... tel.: …................................... e-mail: ......................................... 

 

 

Załączniki do oferty: 

1. …………………………………………..…. 

2. …………………………………………..…. 

3. …………………………………………..…. 

4. …………………………………………..…. 

 

 

                                                                                                                                   ………………………………. 
Podpis osoby upoważnionej 


