
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

…………………………………………………………………………..

(pieczęć wykonawcy)

               FORMULARZ        OFERTY

 

 

Nazwa Wykonawcy /Wykonawców  w przypadku oferty wspólnej :

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

Adres siedziby Wykonawcy :…………………………………………………………………………………………………………….

FAX do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………………….

Tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:…………………………………………………………………………………………………………………

MAIL do  korespondencji…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 
2000 „Łysogóry” na lata 2013-2033 w ramach projektu :POIS .05.03.00-00-284/10

1. Składam  następującą ofertę:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami 

zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  za cenę   brutto : ……………………………zł.  (słownie złotych:………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..brutto).    

2. Oświadczam , że cena brutto podana w punkcie 1 powyżej  jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty wykonania całego  przedmiotu zamówienia 
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , jakie ponosi zamawiający w 
przypadku wyboru naszej oferty .



3. Oświadczam , że powyższa cena  brutto nie będzie podlegać zmianie  ani waloryzacji, również 
w razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

4. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w terminie od     
1 września 2012 r. do 15 sierpnia 2014r.    

5. Oświadczam , że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, spełniam wszelkie wymogi dotyczące niniejszego postępowania, 
akceptuję warunki umowy stanowiącej załącznik do SIWZ  , zobowiązuję się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego.

6. Oświadczam , że akceptuję warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Oświadczam , że jestem związany ofertą przez okres 60 dni od dnia  upływu terminu 
składania ofert. 

8. Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT/nie jestem płatnikiem podatku VAT.*

9. Oświadczam , że przewiduję powierzenie /nie przewiduję powierzenia * podwykonawcom  
realizacji  części zamówienia. **

10. Oświadczam , że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od………………do ……………….. 
informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji .

11. Oferta niniejsza zawiera ……………………..kolejno ponumerowanych stron.

12. Do  formularza oferty załączam :

-…………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

(data ) (podpis i pieczęć imienna lub w 
przypadku jej braku czytelny podpis osoby/
osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić , 

** w przypadku powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia –  należy wskazać je  w 
Szczegółowym Formularzu Oferty (zał. nr 8 do SIWZ).  


