
 1

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 6/2016 

 

FORMULARZ 

OFERTY 

 
 

 

………………………….. 
Nazwa oferenta /pieczęć 

 
Do: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. 
 
 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………….r. na:   

Modernizację budynku garażowego, ogrodzenia i terenu utwardzonego należącego do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 

zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63c  oferujemy wykonanie zamówienia 

- zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach nr od 1 do 3  -  na 

następujących warunkach:  

 

2. Dane składającego ofertę (wykonawcy) 

2.1 Pełna nazwa/nazwisko  

2.2 Forma prawna  

2.3 NIP  

2.4 REGON  

 

2.5 

 

Dokła
dny 
adres: 

Ulica i nr  

Miejscowość + kod 
pocztowy 

 

2.6 Tel / faks  

2.7 e-mail  

2.8 Nazwa banku i nr rachunku  

2.9 Osoba upoważniona do podpisania 
umowy o wykonanie zamówienia 

 

2.10 Osoba do kontaktu i nr tel.  
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3. Cena zamówienia (przedmiot wyboru najkorzystniejszej oferty):  

3.1 Ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: 

Wynagrodzenie netto  VAT % Wynagrodzenie brutto  

   

Wynagrodzenie brutto słownie ……………………………………………………………….. 

 
3.2. Oferowane w pkt 3.1. wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

 

4. Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami ubiegania się o 

udzielenie zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2)  Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 

działalności lub czynności, zgodnie z wymogami ustawowymi 

3) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

5) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 

prawa zamówień publicznych 

6) Podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3), 

którego treść bez zastrzeżeń akceptujemy. 

7) Zobowiązujemy się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiotowe roboty i 

rękojmi za wady na okres 36 m-cy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

 
5. Informacja o podwykonawcach: 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznikami do składanej oferty są: 
1. ………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ………………………………… 
 
 
                                                          
                                                              
                       
 
 
 
                                        
………………………                          …………………………………………………………. 

Data                                                               Podpis osoby / osób składających ofertę mających       

                                                                       uprawnienia do reprezentowania wykonawcy:  


