
 
 

                Załącznik nr 10 do SIWZ 
..........................................         

(pieczątka Wykonawcy)                                                                          Drawieński Park Narodowy,  

                                                                                                                      ul. Leśników 2,  

                                                                                                                     73-220 Drawno 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Wykonawca 
............................................................................................................................................... 

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

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składam swoją ofertę na: 

„Termomodernizacja z wykorzystaniem energii odnawialnej w obiekcie Drawieńskiego 

Parku Narodowego w Drawnie” 

wartość oferty bez podatku VAT(netto)........................................ zł  (słownie złotych: ………... 

...................................................................................................................................................) 

 …………………..% Vat, wartość VAT w  wysokości ...............................zł (słownie złotych:  

…………….................................................................................................................................) 

 

 

łącznie  należność w wysokości ................................................................... zł  (cena brutto 
oferty) 

(słownie 
złotych:..................................................................................................................................) 

1.  Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27.02.2015 r.  

2. Płatność odbędzie się w czterech etapach: pierwsza w wysokości 32,27% zaoferowanej 
kwoty, 30 dni po dostarczeniu faktury VAT wraz z zatwierdzeniem protokołu odbioru robót w 
III kwartale 2014r. Drugi etap w wysokości 37,69% zaproponowanej kwoty, 30 dni po 
dostarczeniu faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót w IV kwartale 
2014r. Trzeci etap w wysokości 24,01% zaproponowanej kwoty, 30 dni po dostarczeniu 
faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót w IV kwartale 2014r. Czwarty 
etap w wysokości 6,03% zaproponowanej kwoty, 30 dni po dostarczeniu faktury VAT wraz z 
zatwierdzonym protokołem odbioru robót w I kwartale 2015r. 
 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 

4. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców    
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:  



 
 

………….……………………………………………………………………………………………….. 
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.  
 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  
 

7. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 
zamówienia.  

Załącznikami do niniejszej oferty są: (wymienić) 

1.................................................................................................................................................. 

2.................................................................................................................................................. 

3.................................................................................................................................................. 

4.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

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

  (miejscowość, data) 


