
 

Załącznik nr 3 
 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

Adres 

 

NIP/PESEL 

 

REGON 

fax  

 

 

e-mail  

Osoba do kontaktu 

 

 

tel. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja, niżej podpisany  

.................................................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz: 
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące : 

 
Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Remontu w zakresie wymiany  
i modernizacji skorodowanej konstrukcji stalowej nadwodnej znaku  nawigacyjnego 
Dalba na S od wyspy Długi Ostrów, 
 
Znak sprawy:  
PO.II.379.ZZP-1.129.18                
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

BONn.II.374.04.01.18 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 

 

składam przedmiotową ofertę: 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:  

za cenę w wysokości ………………… netto  

(słownie: ………………………………………………….…………………………złotych …. /100).  

Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23 %, wysokość wynagrodzenia umownego wyniesie 
………………… zł brutto  

(słownie: ……………………………………………………………………………. złotych … ./100). 

 

 



2. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się że wykonam zamówienie zgodnie  
z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych we projekcie stanowiącej Załącznik nr 2 . 

3. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie 30 dni kalendarzowych  
od dnia podpisania umowy. 

4. Oświadczam, iż udzielam gwarancji wykonaną dokumentację projektową na okres  
5 lat, od daty odbioru ostatecznego, ustalając okres rękojmi na 3 miesiące ponad okres 
gwarancji.  

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

6. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera1 informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503. z późn. zm.). 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
…………..…………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

7. Zamawiający uzna, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli 
Wykonawca wykaże/udowodni, że informacje te: 

1) nigdzie nie zostały opublikowane; 

2) stanowią wartość techniczną, handlową lub organizacyjną; 

    Przy jednoczesnym wykazaniu jakie Wykonawca podjął kroki celem zachowania poufności 
tych informacji. 

Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje 
te zostaną uznane za jawne. 

 

                                                 
 


