
Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana  

pełna nazwa Wykonawcy) 

 

 

 

 

  

Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami –do IV konkursu 

POIS/1.5/2018 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” (NFOŚiGW) dla inwestycji p.n.:  

„Modernizacja i rozbudowa  systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia 

jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji”. 

 

Nawiązując do ogłoszenia składamy ofertę wykonania zamówienia na następujących 

warunkach: 

 

1. Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania usługi będącej 

przedmiotem zamówienia, z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi 

przepisami oraz normami i należytą starannością. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 Netto      - ……  PLN 

 Podatek VAT ….%   - .…...  PLN 

 OGÓŁEM     - ……. PLN  

Słownie: …………………………………………………………………………. 

 

3. Oświadczamy, że uważamy się związanymi ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Zastrzegamy, że następujące dokumenty załączone do oferty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz 

podawane do publicznej wiadomości: 

………………………………………………………………………………………………

… 

5. Oświadczamy, że: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia;  

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

d)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 



e) nie zalegamy z opłacaniem podatków;  

f) nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; 

g) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Zapytaniu 

Ofertowym w tym z wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

h) posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji Usługi 

w określonym czasie. 

i) uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

umowy. 

 

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w "FORMULARZU 

OFERTOWYM" (ofercie) są kompletne, prawdziwe. 

 

Do oferty załączam: 

Załącznik 1: Aktualny odpisu z właściwego rejestru. 

Załącznik 2: Wymagane referencje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                        

(podpis, pieczęć) 

 

Data: .................................... 

 

 

 

 


