
  FORMULARZ OFERTOWY 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

„Opracowanie kompleksowego wniosku o dofinasowanie w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe dla 

SPEC- PEC sp. z o.o. w Kartuzach”” 
            Strona 1 z 2 

                Zakład Energetyki Cieplnej  

                            SPEC-PEC Sp. z o.o. 

                                            ul. Franciszka Sędzickiego 26D 

                                               83-300 Kartuzy 

Dane Oferenta: 

Nazwa i adres: …………………………………………………………………………..……… 

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

NIP: ………………….…… REGON: …………………….. 

TEL: ……………………… FAX: ……………..………….. 

e-mail: ………………………………………..  

 

O F E R T A 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu pn. „Opracowanie 

kompleksowego wniosku o dofinasowanie w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe dla 

SPEC- PEC sp. z o.o. w Kartuzach” na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej 

i aplikacyjnej na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”, 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

za cenę ryczałtową:  

netto  …………………………. 

słownie: ……………………………………………………………………. 

brutto  …………………………. 

słownie: ……………………………………………………………………. 

W podziale na zadania: 

a) Opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę netto ........................................  

słownie: ...................................................................................................................  

b) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej za kwotę netto  ......................................  

słownie:  ..................................................................................................................  

c) Pozytywna weryfikacja etapu oceny merytorycznej lub projekt znajdzie się na 

liście rankingowej za kwotę netto  .........................................................................  

słownie  ...................................................................................................................  

1. Jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami podatku VAT* (niewłaściwe skreślić) 

2. Termin realizacji zamówienia: ……………………………………….. 

mailto:biuro@energika.pl
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3. Zastrzegamy: całość*/część na stronach .............. oferty*,/ nie zastrzegamy oferty*, 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa. *(niewłaściwe skreślić) 

 

Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do prawidłowego przygotowania oferty i nie wnosimy do nich żadnych uwag 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

o załączonej treści, 

2) w okresie 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wszystkie zamówienia 

zostały wykonane przez nas z należytą starannością, 

3) w stosunku do firmy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

4) firma nasza jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi,  

5) posiadamy uprawnienia do zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego  

w specyfikacji warunków zamówienia,  

6) dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia  

i znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

7) uważamy się za związanych naszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

Ofertę naszą składamy na …..… kolejno ponumerowanych stronach.  

Integralną częścią oferty są następujące niżej wymagane dokumenty: 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

 

……………………………..……………… 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 


