
OZEC/ZP/  /2022

                                                                                                                                Załącznik Nr 1              

Oferta składana przez Wykonawcę

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

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

...........................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy
adres, nr telefonu i faxu)

Oferta wspólna składana przez Wykonawców*

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

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

............................................................
*niepotrzebne skreślić

FORMULARZ  OFERTY

Zamawiający:
Otwocki Zakład  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
05-400  Otwock 
ul Andriollego 64

Przedmiot oferty:  „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku przy ulicy Sikorskiego, na działce

ew. 30-22/115”

1. Oświadczenia:
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(my) że:

1. zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej ( w tym z treścią Wzoru 
Umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte

2. gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zaproszenia do 
złożenia oferty cenowej, 

3. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

4. nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia

5. uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu 
terminu złożenia oferty

6. akceptujemy warunki płatności określone we  Wzorze Umowy



7. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. zamierzamy zaangażować podwykonawców do realizacji następujących części 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................
(wypełnić w przypadku gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

                     9.   zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres i na zasadach określonych we   
Wzorze Umowy

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena netto  ......................................................zł.

(słownie złotych:...........................................................................................................

....................................................................................................................)  

Cena brutto  ......................................................zł.

(słownie złotych:...........................................................................................................

....................................................................................................................)  

Podatek VAT: ...........% ...............................zł.

Oświadczamy, że podana wyżej cena obejmuje całość zamówienia i zawiera wszystkie koszty 
związane z prawidłowym wykonaniem zadania

3. Zrealizujemy całość zamówienia  (ze wszystkimi odbiorami) w terminie 
do ................................................................

4. Wadium w kwocie 2.000,00 zł ( słownie: pięć  tysięcy  złotych) zostało wniesione w formie
..............................................................................................
Zwrotu wadium prosimy dokonać na nr rachunku bankowego*
..................................................................................................................................
(należy wypełnić w przypadku gdy wadium wniesiono w pieniądzu)
lub na adres:
...................................................................................................................................

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

5. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości  5% wartości brutto umowy w formie:

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



6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty

6. Korespondencję związaną ze złożoną przeze mnie (nas) ofertą przetargową prosimy kierować
na 
adres: ........................................................................................................................................
nr tel. ............................................. nr faksu ................................................................
e-mail .............................................................................................................................

8. Oferta została złożona na ................. kolejno ponumerowanych  stronach
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................

           ………………………, data  …………. 2022r.  

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

                                                                                                               Podpisy i imienne pieczątki Wykonawcy

                                                                                                                
 


