
 

Załącznik nr 1 do Zapytania nr 1/POPC.0061/17 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja/my niżej podpisany/i: 

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

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

(pełna nazwa, adres siedziby, telefon, faks, adres email, numer KRS (jeśli posiada), numer NIP, REGON,  

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dane każdego z podmiotów) 

 

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej 

na zaprojektowaniu szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz 

instytucjom publicznym możliwość korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych  

w wybranych miejscowościach na terenie realizacji projektu nr POPC.01.01.00-18-0061/17 „Budowa 

sieci FTTH na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego” w ramach Działania 

1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Oś 

priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

 

Oferujemy realizację całości Przedmiotu Zamówienia za cenę: 

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości 

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

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, tj.:.................................................................................. 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

cena  netto  w  wysokości:............................................................................................................ 

słownie złotych:............................................................................................................................. 

 

 

1. Oświadczam/y, że podana powyżej cena obejmuje wykonanie Przedmiotu Umowy  

w całości, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie w toku realizacji 

Umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla należytego i terminowego wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

2. Oświadczam/y i zobowiązuję/my się, że Umowa zostanie wykonana w terminie do 

dnia ................................ . 

3. Oświadczam/y, że udzielam/y gwarancji i rękojmi na Przedmiotu Umowy, w tym 

szczególnie dla wszystkich prac projektowych objętych Umową na okres ............... miesięcy. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Istotnymi Warunkami Umowy, wszystkimi 

załącznikami do Zapytania ofertowego, wyjaśnieniami do Zapytania ofertowego 



 

przekazanymi przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń co do możliwości 

należytego i terminowego wykonania Zamówienia oraz przyjmuję/my warunki określone  

w Istotnych Warunkach Umowy. 

5. Oświadczam/y, że uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

Oferty, zapoznałem/liśmy się z warunkami wykonania Przedmiotu Umowy w terenie, Umową 

oraz wszystkimi załącznikami do Zapytania ofertowego i oświadczam/y, że nie zachodzą 

żadne przeszkody uniemożliwiające należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

6. Oświadczam/y, że jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu 

terminu składania ofert, a w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do 

zawarcia Umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oferta złożona została na ............. stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do 

nr .................... .    

8.  Integralną część oferty stanowią załączniki: 

a) Kosztorys wykonawczy z dn. ........... 

b) Harmonogram wykonawczy z dn. ............. 

 

 

 

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

             (miejscowość i data)   

 

                                                             

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

                                                                        (pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)         

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu  

             Voice Net S.A. 

 


