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                                                                 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych      
                                                                  warunków zamówienia na wykonanie     
                                                                  robót i  urządzeń PSI w ŚPN.                                                                   

 
                                                                       

Świętokrzyski Park Narodowym 
                     ul. Suchedniowska 4 
                                      26-010 Bodzen tyn 

 
OFERTA  

NA WYKONANIE ROBÓT I URZ ĄDZEŃ PARKOWEGO SYSTEMU INFORMACJI W 
ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM” 

 
 
Nazwa firmy  
 

 

 
Adres 
 

 

 
NIP 
 

 

 
REGON 
 

 

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej 
do wyst ępowaniu w imieniu 
oferenta 

 

 
Ja, niżej podpisany w imieniu wyżej wymienionej firmy oferuję wykonanie robót urządzeń 
Parkowego Systemu Informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym zgodnie z 
wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za 
wynagrodzeniem ryczałtowym wynoszącym: 
 
netto ................................zł (słownie............................................................................. zł), 
 
brutto ...............................zł (słownie .............................................................................zł), 
        
podatek VAT …………… zł (słownie ………………….……………………………...….….zł). 
 
Oferta nasza zawiera ... (słownie: ..................................) stron ponumerowanych i 
podpisanych przez osobę upoważnioną do występowania w naszym imieniu . 
 
 
 
………………………………….                         ……………………………………………….. 
Miejscowość, data                                                              Pieczęć firmy i podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                     występowania w imieniu oferenta 
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Do oferty zał ączamy*: 
 
1. Oświadczenie  
2. Wzór umowy podpisany przez upoważnione osoby i parafowany na każdej stronie 
podpisem i pieczęcią oferenta.  
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
złożenia oferty. 
5. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
złożenia oferty. 
6. Kopia przelewu wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
7. Kosztorys ofertowy. 
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się 
zamówienie. 
 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
.................................................                                                 ................................................ 
miejscowość, data                                           podpis osoby/osób uprawnionej/ych   


