
 

  

Załącznik  nr 6  do SIWZ 
 

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

      pieczęć Wykonawcy 

 

 

                                                                                                          Świętokrzyski Park Narodowy   

                                                                                                  z siedzibą w Bodzentynie 

                                                                                                  ul. Suchedniowska 4 

                                                                                                  26-010 Bodzentyn  

 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

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

    firma (nazwa lub imię i nazwisko) oraz adres wykonawcy 

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

Numer faksu...............................  numer tel................................  e-mail .................................... 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  

„Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w liczbie 1300 szt. na 

obszarze Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć 
fitosocjologicznych, fotografii sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według 

podanej metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej 

i udostępniającej dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury 

drzewostanów, typu siedlisk, dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc.”,  

w ramach umowy nr 268/2011/Wn-50/OP-MN/D z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektu:  

„Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów 

realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringowych, 

na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry” PLH 260002": 

A. Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) przekazaną przez Zamawiającego 

i uznaję(uznajemy) się za związanego(związanych) określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

B. Oferuję(oferujemy) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ  

za cenę brutto ……………. (słownie:……………………………………….złotych) .  

 

 

1. Zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ  

w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2013 roku.  

2. Oświadczam(y), że cena podana powyżej w pkt B   zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi ZAMAWIAJĄCY w przypadku wyboru 

niniejszej oferty.  

3. Oświadczam(y), iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji.  



 

  

4. Oświadczam(y), że akceptuję(my) postanowienia wzoru umowy, która jest częścią 
SIWZ i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do jej 

podpisania, w miejscu i terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Oświadczam(y), że akceptuję(my) w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ jako 

wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków 

realizacji zamówienia. 

6. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 

zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty 

niezwłocznie poinformuję(my) o nich ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. Oświadczam(y), że czuję(czujemy) się związany(i) ofertą na okres 60 dni. Bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) płatnikiem podatku VAT/nie jestem(śmy) płatnikiem 

VAT* 

9. Do niniejszej oferty przedkładam(y) poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1) ....................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................... 

3) ....................................................................................................................................... 

4) ....................................................................................................................................... 

5) ....................................................................................................................................... 

10. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia 

w części 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… / Oświadczamy, iż nie 

przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji  części zamówienia. * 

 
  * - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

….........................….dnia......................                                          ............................................ 
Miejscowość  podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(nych)  

do reprezentacji Wykonawcy 

 


