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BOE.2262.01.2016  
 
  OFERTA 

  
 

 
Lp.  

 
 

 
Informacje o wykonawcy 

1.  Pełna nazwa Wykonawcy / 
Wykonawców  składających ofertę wspólną  

 

2.  Siedziba Wykonawcy / Wkonawców  
3.  Województwo    
4.  Gmina   
5.  Nr telefonu /  nr faxu   
6.  Adres e-mai l   
7.  NIP   
8.  REGON 

 
 

9.  Imię i nazwisko osoby 
do kontaktu w postępowaniu wraz z nr 
telefonu 

 

 
  
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
 
Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu 
„Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu”    1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  

dla CZĘŚCI ………… O NAZWIE: ……………………………………… 
Za: cena brutto oferty ............................................ zł,  

           (słownie złotych)…………………………………………......................... 
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2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie do …………. dni 
od daty zawarcia umowy 

 1. Oświadczamy ponadto, że:  1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2) Akceptuję(emy) termin gwarancji określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania, 
3) Akceptuję(emy) termin rękojmi określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania, 4) Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy w tym 

warunki  płatności - ZAŁĄCZNIK NR 3, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) 
oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 5) Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 
składania ofert.  

Podwykonawcy 
 Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:  

Nazwa firmy 
podwykonawcy 

Opis części zamówienia, które zostaną powierzone 
podwykonawcy 

  

  
    
      

  Pozostałe oświadczenia: 
 zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 
 
Integralną część oferty stanowią: 1………………………………………………….. 2………………………………………………….. 
3…………………………………………………… 4…………………………………………………… 
  ....................................... , dnia ........................   ….......….................................................. 

(podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia)  

 
 

* niepotrzebne skreślić   


