
 

 

PO IV G 27.519.2016 

Załącznik  nr 1: 
 FORMULARZ OFERTOWY 

 
OFERTA 

dla: 

Prokuratury Okręgowej w Katowicach 
ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice 

 
 
Niżej podpisany/i  
 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz  
 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

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

 
REGON: .............................................................., 
 
NIP: .....................…………………………..................., 
 
Tel. ................................................................, Fax.………………………………................ 
 

Oferujemy: „Remont schodów do budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach 
przy ul. Wita Stwosza 31” - z wymogami określonymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM za: 

- kwotę netto ………………………… złotych (słownie zł:  

……………………………………………………………………………………....) 

-kwotę brutto ……………….………… złotych (słownie zł.:  

…………………………………….……………………………………...…………) 

w  tym VAT  …………. %, w kwocie ……….................................................. zł.,  

 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
1. Termin realizacji Zamówienia: 28.10.2016 r. 
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2. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty przekazania faktury Zamawiającemu wraz 
z bezusterkowym protokołem odbioru  

3. Gwarancja : …. lata (nie mniej niż 3 lata)  

4. Termin związania ofertą: ….... dni 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
i akceptujemy w całości wszystkie warunki w nim zawarte. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 
zawarte we WZORZE UMOWY (Załącznik Nr 8 do Zapytania Ofertowego) i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. 
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zamówienie wykonamy samodzielnie* 
Część zamówienia (określić zakres) 
.................................................................................................................................................. 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom* : 
.............................................................................................................................................. .  

 

8. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ……………………………………… 
tel. ……………………., fax ……………………., e-mail …………………………... . 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………….. 

10. Moja oferta zawiera łącznie wraz z załącznikami: ……………. stron. 

 
Miejsce i data:  .......................................................                              
 
 
__________________________________                                             __________________________________ 
   Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                              Podpisy osób uprawnionych 
       do reprezentowania Wykonawcy                                                               do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
*- niepotrzebne skreślić lub wypełnić 
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Załącznik  nr 2: 
 
 
………………………………..........…… 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
 

„Remont schodów do budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach 
przy ul. Wita Stwosza 31” 

Ja (imię i nazwisko):  
 
……………………………………..…………………………………...…………………………………………… 
 
reprezentując firmę (nazwa firmy):  
 
……………………………………..…….……………………………………….................................................... 
 
.……………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany do rejestru……………………………………………………….......... 
  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i przygotowanie zawodowe; 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
Miejsce i data:  .......................................................                              
 
 
 
 __________________________________                                            __________________________________ 
   Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                              Podpisy osób uprawnionych 
       do reprezentowania Wykonawcy                                                               do reprezentowania Wykonawcy 
 


