
Załącznik nr 3 

 

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

                                                                                                 (miejscowość/data) 

 

………………………………………………… 

        (pieczęć wykonawcy)   

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Z-35/VII/2012/PNT 

 

 Dane Wykonawcy:  

 

 Nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Siedziba: 

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

Adres poczty elektronicznej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Strona internetowa:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer faksu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Numer REGON: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Numer NIP: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

Nawiązując do przetargu o numerze Z-35/VII/2012/PNT na „Wykonanie prac 

instalacyjnych według projektu układu zasilania  - aneks do projektu instalacji 

elektrycznych w zakresie zmian zasilania budynku i serwerowni w nowobudowanym 

budynku biurowo – usługowym z pomieszczeniami laboratoryjno-wdrożeniowymi  

zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103” w związku z Projektem pod 

nazwą „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i 

zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych 

źródeł”;  

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;  

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka; 

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa;  

w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr 

POIG.05.03.00-00-010/10-00; 

 

oferujemy/oferuję (niepotrzebne skreślić) za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszym postępowaniem następującą cenę: 

cenę brutto ……………………………..………………………………………………………………………………………. 



słownie: ...........................................................................................,  

podatek VAT ……………………………..……………………………………………………………………………………. 

słownie: ...........................................................................................,  

cenę netto ……………………………..………………………………………………………………………………………. 

słownie: ...........................................................................................,  

 

1. Oświadczam/oświadczamy (niepotrzebne skreślić), że w cenie oferty zostały 

uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została 

zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz.U.03.153.1503 ze zm.). 

2. Zobowiązuję się/zobowiązujemy się (niepotrzebne skreślić) wykonywać się przedmiot 

zamówienia od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia zgodnie z pkt. 

IV siwz. 

3. Akceptuję/akceptujemy (niepotrzebne skreślić) 60 dniowy termin związania ofertą. 

4. Akceptuję/akceptujemy (niepotrzebne skreślić) warunki płatności określone we wzorze 

umowy. 

5. Uważam się/uważamy się (niepotrzebne skreślić) za związanych ofertą w ciągu okresu 

jej ważności.  

6. Ponadto oświadczam/oświadczamy (niepotrzebne skreślić), że: 

6.1 zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem 

umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;  

6.2 dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzają 

stan prawny, są aktualne na dzień składania ofert. 

7. Akceptuję/akceptujemy (niepotrzebne skreślić) formę przekazania informacji o 

wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej. 

8. Usługi objęte zamówieniem zamierzam/zamierzamy (niepotrzebne skreślić) wykonać 

sami/przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić). Podwykonawcom 

powierzony zostanie następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

W załączeniu przedkładam/przedkładamy (niepotrzebne skreślić) następujące załączniki, które są 

jawne i nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa: 

8.1 pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę – jeśli dotyczy, 

8.2 parafowany na każdej stronie i podpisany na stronie ostatniej projekt umowy 

stanowiącej załącznik nr 2 do siwz, 

8.3 dokumenty wskazane w pkt. VI siwz, 

8.4 dokumenty wskazane w pkt. VIII siwz, 

8.5 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, 

8.6 oświadczenie o braku powiązań rzeczowych i kapitałowych według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 8 do siwz.  

 

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

/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 


