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Załącznik nr 2– Formularz ofertowy 
 
 

……………………………………………………. 
[miejscowość] [data] 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

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

 

……………………………………………………………………………. 
Dane Wykonawcy,  

w tym nr KRS (jeśli dotyczy), NIP, adres siedziby, 

adres e-mail, nr telefonu 

 

Do: Organizatora przetargu:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych  
KOMBUD Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 14 

64-980 Trzcianka 
 

OFERTA 

 

Przystępując do przetargu zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu z dnia 22.09.2022r. 
dotyczącego zakupu/dostawy elementów ścieżki edukacyjnej na potrzeby przedsięwzięcia w 

ramach zadania pn.:  

„ŚCIEŻKA EDUKACYJNA NA TERENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

W TRZCIANCE, PRZEDSTAWIENIE W SPOSÓB ZROZUMIAŁY DLA ODBIORCÓW POTRZEB 

I SENSU PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW” 

(„Ogłoszenie”) 

I.  Oferujemy wykonanie zamówienia, za kwotę: 

brutto:   ………………………..… zł  

w tym: cena netto: ………………………….……………… zł.,  

podatek VAT …………% tj.  .………………………………………… zł. 

II. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji 
zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem, w tym Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 3 
do Ogłoszenia. 

III. Oświadczam, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Organizatorem przetargu 
według Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia, przedłożonego 
przez Organizatora przetargu w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora 
przetargu.  
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IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz uzyskaliśmy konieczne 
informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy 
postanowienia i wymagania postawione w Ogłoszeniu  i w Załączniku nr 1 oraz 
Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 

V. Oświadczam, że uważamy się za związanego/związanych niniejszą ofertą na czas 
wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni. 

VI. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne 
i prawdziwe. 

VII. Oświadczam, że: 

a) zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń, 

b) posiadamy uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania 
przedmiotowego zamówienia,  

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, Wykonawca nie znajduję się również w restrukturyzacji lub upadłości. 

 

 
W imieniu Wykonawcy: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
(data, imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
Załączniki do Oferty: 

1. Dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do działania                    
w imieniu Wykonawcy (np. KRS, wyciąg z CEIDG). 

 


