
„Wykonanie dokumentacji projektowo
 

 

     

 
…………………………………… 
        (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 

O F E R T A  P R Z E T A R G O W A
 

Nazwa firmy (Wykonawcy): ………..........................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..……………………………………………………....
Województwo: ...............................................
NIP: ……………………………….............................. 
Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiaj
Telefony: ............................................................………………………………………………….………………………………
E-mail: ………………………………………………………………….………………................................................................

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o post
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo

 
ogłoszonego w siedzibie Zamawiaj

 
1. Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzenie w wysoko
     ................................................... zł (netto)
     plus 23 % podatek VAT w kwocie ............................ zł

     na łączną kwotę ......................................................zł (brutto)
     słownie: ......................................................................................

Termin realizacji zamówienia do:

2.  Deklaruję/nie deklaruję *) pełnienie nadzoru autorskiego w ramach umowy na prace projektowe, 
     w tym do 4 pobytów na budowie, (przeci

*) niepotrzebne skreślić 

3. Oświadczamy, że cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 

poniesie zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

4. Oświadczamy, iż cena oferty nie b

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy si

    projektowych, oraz uzyskaliśmy niezb

    i zawarcia umowy;  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy si

    i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach  

    określonych przez zamawiającego;

Miasto Kalety 
Leśny zakątek Śląska 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowej i Witosa w Kaletach”

                                    

O F E R T A  P R Z E T A R G O W A 

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

.................................................................................................................................................................. 
……………………………….............................. REGON: ....................................................................................

Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: ...................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: ......................................................................

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

ul. Ż

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowej

w Kaletach” 

ogłoszonego w siedzibie Zamawiającego, na portalu UZP oraz na stronie www.bip.kalety.pl

 zamówienia za wynagrodzenie w wysokości:  
................................................... zł (netto) 
plus 23 % podatek VAT w kwocie ............................ zł  

 ......................................................zł (brutto) 
............................................................................................................................... złotych

 5. miesięcy od podpisania Umowy. 

pełnienie nadzoru autorskiego w ramach umowy na prace projektowe, 
pobytów na budowie, (przeciętnie 2 pobyty dla każdej projektowanej ulicy)

e cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 

cy w przypadku wyboru niniejszej oferty; 

 cena oferty nie będzie podlegała podwyższeniu; 

my się z przedmiotem zamówienia, zakresem prac  

my niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty 

my się z warunkami umowy, która jest częścią specyfikacji 

 w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach  

cego; 

Witosa w Kaletach” 
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                                Załącznik Nr 1 

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

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

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

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

 
Miasto Kalety 

Żwirki i Wigury 2 
42-660 Kalety 

(Zamawiający) 

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
 

Jaworowej i Witosa  

www.bip.kalety.pl 

......................................... złotych 

pełnienie nadzoru autorskiego w ramach umowy na prace projektowe,  
dej projektowanej ulicy) 

e cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 

 z przedmiotem zamówienia, zakresem prac   

dne informacje potrzebne do przygotowania oferty  

 specyfikacji  

 w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach   



„Wykonanie dokumentacji projektowo
 

 

7. Oświadczamy, że akceptujemy w cało

    przetargowej jako wyłączną podstaw

8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie zwi

   sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach zał

   poinformujemy o nich zamawiaj

9. Oświadczamy, że jesteśmy zwi

10. W przypadku wyboru naszej oferty zobowi

     - podpisania umowy w terminie i mi

     - wniesienia zabezpieczenia nale
       (brutto) w kwocie:  
 

................................. zł w formie ..................
 

11. Na kwotę brutto wymienioną w pkt. 1 składaj

       1) za wykonanie „Wykonanie dokumentacji projektowo
 
           w kwocie brutto: ..................... zł 
 
           (słownie: .............................................................................................................złotyc

       2) za wykonanie „Wykonanie dokumentacji projektowo
 
           w kwocie brutto: ..................... zł 
 
           (słownie: .............................................................................................................złotyc

 
12. W powiązaniu z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp, informuj
       zamówienia Podwykonawcy:
 
……………………………………………………………………………………………………………………….
 
12.1. zakres podwykonawstwa: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….

*) niepotrzebne skreślić 

 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej o
prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)
 
Ofertę składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach.

ZAŁĄCZNIKIEM DO OFERTY JEST
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW                                      
WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA 
 
 
............................................................
                   (miejscowość, dnia) 
 
     

Miasto Kalety 
Leśny zakątek Śląska 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowej i Witosa w Kaletach”

e akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji 

 podstawę procedury przetargowej;  

eli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znacz

sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie  

poinformujemy o nich zamawiającego; 

my związani ofertą na okres 30 dni od daty terminu otwarcia ofert

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do: 

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 

................................. zł w formie ............................................, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 w pkt. 1 składają się kwoty: 

1) za wykonanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ulicy 

w kwocie brutto: ..................... zł  

(słownie: .............................................................................................................złotyc

2) za wykonanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ulicy 

: ..................... zł  

(słownie: .............................................................................................................złotyc

zaniu z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp, informuję, że powierzę/* nie powie
zamówienia Podwykonawcy: 

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

………………………………………………………………………………….

ci karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisuj
 otwarcia ofert (art. 233 k.k.) 

 składamy na ....................... kolejno ponumerowanych stronach. 

CZNIKIEM DO OFERTY JEST: 
WIADCZENIE WYKONAWCY                                                         – Załącznik Nr 2
WIADCZENIE WYKONAWCY                                                         – Załącznik Nr 3

ROJEKTÓW                                       – Załącznik Nr 5
YKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA – Załącznik Nr 6

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

                …………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w 
dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do wyst
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 
składania oświadczeń woli w jego imieniu) 

Witosa w Kaletach” 
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ystkie warunki zawarte w dokumentacji  

 jakiekolwiek znaczące zmiany    

ch do oferty niezwłocznie   

od daty terminu otwarcia ofert 

ci 5% ceny ofertowej  

ej w dniu podpisania umowy. 

kosztorysowej dla ulicy Jaworowej” 

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

kosztorysowej dla ulicy Witosa” 

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

/* nie powierzę części    

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

…………………………………………………………………………………. 

czone do oferty dokumenty opisują stan 

cznik Nr 2 
cznik Nr 3 
cznik Nr 5 
cznik Nr 6 

…………………………………………..                                                                  
 osoby/osób wskazanych w 

uprawnionej/uprawnionych do występowania w 
obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 

 woli w jego imieniu)  


