
 

 

 

 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty 
 

 

…………………………………………. 
(pieczątka firmowa wykonawcy) 

 

 Oferta na wykonanie zamówienia 
 

Tytuł zamówienia: „Koncepcja wdroŜenia technologii WiMAX na obszarze 24.3” ZP 1/2009 

 

Zamawiający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 ul. J. i F. Białych 7 

 44-200 Rybnik 

 

1. Niniejszą Ofertę składa: 

Wykonawca: 

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

………….. 

Narodowość: 

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

………….. 

Adres: 

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

…………………… 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów 

Imię i nazwisko: 

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

..…… 

Adres: 

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

……..….…………. 

Telefon / fax 



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

.…………. 

E-mail: 

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

…….…………….. 

 

3. Deklaracja Wykonawcy: 

Nawiązując do zapytania o cenę na stworzenie „Koncepcji wdroŜenia technologii WiMAX na 

obszarze 24.3” (ZP 1/2009)”, oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia za 

łączną cenę brutto: ………………………………………., 

słownie: 

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

………………… 

w tym podatek VAT ............% tj. ………………………. 

4.  Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wszystkie warunki przyjmujemy bez 

zastrzeŜeń. 

 

 

       

 ………….…………………….….…………………… 
         (podpis wykonawcy i pieczęć słuŜbowa) 

 

5.  Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.  

6. Oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1165 z późn. zm.): 

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

7. Załączniki: 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny odpis  



z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 

- pełnomocnictwo - /jeŜeli dotyczy/ 

 

 

Oferta zawiera ….... kartek, w tym ……… załączników. 

 

 

............................, dnia ...........................                  

........................................................................................... 
                          (podpis Wykonawcy i pieczęć słuŜbowa) 

 

 

 

 

 

 

 


