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ZAŁ ĄCZNIK DO SIWZ NR 6  
 
OEA.A-27/2-4/.2011 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 
..................................................................... 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
(nazwa i adres wykonawcy - w przypadku wniosku wspólnego naleŜy wymienić wszystkich wykonawców ze 
wskazaniem Pełnomocnika, a poniŜej wpisać jedynie dane Pełnomocnika) 
 

Nazwa firmy:  

 

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

Adres prowadzenia działalności gospodarczej/siedziba:  

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

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

Numer:  …………. ……………wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  

wpisany przez ………………….. /Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 

………………………………………….. 

Nr NIP *          ......................................................... 

NR REGON *  .............................................................. 

Tel. *………………………………….……………  

Fax.* ……………………………………………… 

E-mail:* …………………………………………… 

 *-w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Wykonawcy-Pełnomocnika  

adres do korespondencji …………………..……………………………………………… 

Tel. ………………………………….…………………..  

Fax. …………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………… 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
64 – 000 Kościan, ul. Piaskowa 42a 
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1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ADAPTACJĘ 
ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ 
PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W KOŚCIANIE  NA SIEDZIBĘ 
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOŚCIANIE,      
64-000 KOŚCIAN, UL. BĄCZKOWSKIEGO, oferujemy  wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za 
cenę: 

netto ……………………….. zł 

słownie  …………………………………………………………………….. zł 

brutto ……………………….. zł 

słownie  …………………………………………………………………….. zł 

w tym podatek VAT ……………………….. zł 

słownie  …………………………………………………………………….. zł 

wynikającą z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.  
Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem 
VAT. 

2. Oferujemy  termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy. 
3. Udzielamy gwarancji: - 36 miesięcy  liczonej od daty podpisania protokołu odbioru. 
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Wykonanie części zamówienia powierzymy podwykonawcom: 
 

Lp. Części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy 
podwykonawcom 

 
 
 

 

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

                                                                                                 (pieczątki i podpisy osób uprawnionych    
                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy)  

............................................................... 
(miejscowość / data) 

 
 


