Załącznik nr 1 do siwz

___________, dnia __________ r.

Pieczęć wykonawcy(ów)
FORMULARZ OFERTY
Samorząd Województwa Mazowieckiego
i Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. B. Brechta 3
03–472 Warszawa
Ja (my),
_________________________________________________________________________________
Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

Numer REGON
Numer NIP

Adres

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), którego
przedmiotem jest
„Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych
Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi
TBD” Głównego Geodety Kraju”.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę:
Kwota netto ……………………….PLN
(słownie: ......................................................................................PLN)
Podatek VAT ( %)………………PLN

1.
2.
3.

4.

5.
lp.

(słownie: ......................................................................................PLN)
Kwota brutto………………………PLN
(słownie: ......................................................................................PLN)
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
Uważamy się za związanych złożoną ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie później niż
w terminie składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy oraz Instrukcją bezpieczeństwa
przemysłowego i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru
naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie
później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
Integralną częścią oferty są:
nazwa dokumentu

numer
załącznika

uwagi

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Miejsce i data _ _ _ _
Podpisano (imię, nazwisko i podpis) …………………….
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu)

