
Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

FORMULARZ OFERTY WYKONANIA 

 

Drawieński Park Narodowy   

ul. Leśników 2; 73- 220 Drawno  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie dokumentacji 
projektowej 3 mostów i kładki turystycznej dla Drawieńskiego Parku Narodowego”  
składamy niniejszym ofertę na Pakiet ____ tego zamówienia: 

 

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym Pakiecie oferujemy następujące 
wynagrodzenie brutto: ___________________________________________________________PLN.  

2. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług (dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli  
w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający). 

               Rodzaj usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług : 
_____________  

______________________________________________________________________________________________________.  

Wartość ww. usług bez kwoty podatku wynosi: ___________________________________________ 
PLN. 

3.           Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia do …………………….. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  
w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a 
przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić 
następującym podwykonawcom:  

 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 
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Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ . 

7.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ . 
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do naszej oferty.  

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
___________________________________________________________________________   
e-mail: _____________________________________________________________________ 

9.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

________________________________  
(podpis Wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić
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