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FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy. 

NIP, REGON Wykonawcy 

Telefon/fax Wykonawcy 

Adres e - mail Wykonawcy: 

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 
61-815 Poznań 
ul. Ratajczaka 10/12 
tel. (061) 8566 700 
fax (061) 8566 777 
REGON 634533731 
NIP 778-141-34-84 

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na: 

„Wymianę uszkodzonej studni Kesell zamontowanej we wjeździe na teren Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu" 

Oferujemy wykonanie robót polegających na wymianie uszkodzonej studni Kesell zamontowanej we 

wjeździe na teren Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu 

zgodnie: 

- z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 - przedmiar robót. 

- z obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, 

za cenę za całość zamówienia j _ 

netto PLN 

podatek vat PLN 

brutto PLN 

Zamówienia zrealizuję w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 20 listopada 2020 r. 

Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane udzielam letniej gwarancji jakości 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

Oświadczam, że: 
^ zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 

uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty, 
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^ uważam się za związany niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 

składania ofert, 

^ akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, 

^ w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

^ wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 
nr do nr 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1/ 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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