Oznaczenie sprawy: …………………………
Załącznik

nr

4

do

Regulaminu

udzielania

zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty, o której mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………….., ……………………
(miejscowość i data)

………………………….……..…
(nazwa i adres firmy wykonawcy)

OFERTA
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane/usługę/dostawę*
dotyczące: ………………………………………………………………………….……………
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączne wynagrodzenie w wysokości netto
........................................... zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ................. %,
co stanowi kwotę ......................... zł. Wynagrodzenie brutto wynosi ................................ zł,
słownie: .............................................................................................................................. zł.
2. Zakres prac wg przekazanych dokumentów wykonam z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy oraz ………………………………………
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: ……………………...
4. Zobowiązuję się udzielić Zamawiającemu na piśmie gwarancji jakości na wykonane prace
na okres …………... miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy (odbioru końcowego).

5. Oświadczam, że moja oferta jest ważna przez …………….. dni od terminu składania ofert.
6. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach
zawartych w wzorze umowy, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera* na str. ........... informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępniane.
8. Nie zamierzam powierzać do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:*
………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….
9. W celu wykonania przedmiotu zamówienia będę korzystał z zasobów udostępnionych przez
……………………………………………………………………………………………….
w postaci …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
10. Informacje identyfikujące wykonawcę:
1) Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko: …………………………………………………
Tel.: ………………………………………………………………
Kom.: ……………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………
2) Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
………………………………………………………………………………….………..

.....................................................................
(podpis osoby/ osób uprawnionej /ych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

* /niepotrzebne skreślić/

