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................................... 
   /pieczęć Wykonawcy/ 

OFERTA 

Nazwa firmy ............................................................................................................................... 

z siedzibą w ................................................................................................................................ 

wpisaną do rejestru w ........................................pod numerem............................................... 

posiadająca  REGON    .......................................NIP............................................................... 
 

Oferuję  
Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejących 
budynków „A” i „B” Wydziału Zarz ądzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8 za: 
 

Wartość netto VAT 
(%) 

Wartość brutto 

  
 

  

 
Słownie złotych: 
……………………………………..……………………………..……………………..……….PLN 
netto plus podatek VAT w wysokości ………%, co daje łącznie ....................................................... 
……………………………………………………………………………………..…….PLN brutto.  
 
Oświadczamy, Ŝe nie będziemy Ŝądali podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie 
zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac koniecznych do 
wykonania, w celu umoŜliwienia uŜytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z 
przepisami. 
 

1/ termin złoŜenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – ............ dni 
kalendarzowych, 

2/ termin złoŜenia kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę i 
projektami budowlanym i wykonawczym – 7 dni. 

 
Oświadczamy, Ŝe: 
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
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- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji 
przedmiotu zamówienia, 
- akceptujemy wskazany w specyfikacji czas związania ofertą, 
- akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji, w miejscu i czasie 
zaznaczonym przez Zamawiającego. 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 
  
 
Oświadczamy, iŜ wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) wnieśliśmy w 
dniu ……………….. w formie ………………………........................................................................... 
Przyjmujemy do wiadomości, iŜ wadium wraz z odsetkami utracimy na rzecz Zamawiającego, 
jeŜeli: 
 a) odmówimy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 
 b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 
leŜących po naszej stronie, 
 c)  nie wniesiemy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
 d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złoŜymy 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictwa, 
chyba Ŝe udowodnimy, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po naszej stronie.  
 
Posiadamy konto w ........................................................................................................................ 
       Numer konta ................................................................................................................................... 
 
WyraŜamy zgodę na dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 21 dni, od momentu 
doręczenia faktury VAT. 
Osobą upowaŜnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest: 

 

............................................................................ tel. .................................... fax. ................................ 

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upowaŜnionymi do podpisania umowy są: 

 

1. ..................................................................   2. ............................................................................ 

 
 
Oświadczamy, Ŝe zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Ofertę niniejszą składamy na........... kolejno ponumerowanych stronach. 
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Informacje zawarte na stronach* ....................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania. 

• podać oznaczenia stron lub wpisać „nie dotyczy” 
 
 
Załącznikami do formularza oferty są: 
1. Dokumenty wymagane zgodnie z SIWZ. 
2. Załączniki wymienione w SIWZ. 
 
 
………………………………………                                          ………………………………. 
             /miejscowość data/                                                                  /podpis Wykonawcy/ 
 
 
 


