
Załącznik nr 2 Formularz oferty  

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

   (nazwa i adres Oferenta) 

……………………………….. 

(miejscowość i data) 

FORMULARZ OFERTY  

  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą 

uczciwej konkurencji.  

my niżej podpisani:  

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

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

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających 

wspólną ofertę)  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i 

oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych tj.  

Lp.  Parametry i funkcje  Wartość1  

1  Modernizacja środków trwałych    

  cześć elementów konstrukcyjnych musi ulec 

zmianie , które pozwalają na prawidłowe działanie 

systemu biletowego  

  

zmiany w zakresie paneli frontowych urządzeń do 

wydawania biletów  
  

zmiany obudów w wewnątrz które umożliwiają montaż tzw. 

bileciarek od środka 
  

możliwość montażu zasobnika biletów , co wiąże 

się z ewentualnymi zmiany konstrukcyjnymi 

urządzeń lub nawet przeniesieniem podzespołów 

elektronicznych w inne miejsce  

  

zmiany w zakresie okablowania wewnątrz maszyny ,   

łatwość implementacji    

 dodatkowe wiązki do połączenia tzw bileciarek z istniejąca już 

elektronika 
  

9  

  

                                                 
1 Proszę podać rzeczywistą wartość parametru oferowanego przedmiotu lub wpisać TAK/NIE dla niemierzalnych 

parametrów lub funkcji  



    

  

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)  

3. OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

za łączną CENĘ NETTO ............................. zł (słownie:  

........................................................ złotych). Szczegółowa kalkulacja została przedstawiona na 

naszym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik niniejszego dokumentu.  

4. PROPONOWANY przez nas termin dostawy to …………………………..  

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w 

Specyfikacji Zamówienia.  

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. 

przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.   

7. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 

……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.  

8. Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta 

pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania niniejszego 

projektu na podstawie stosownej umowy.   

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:   

Imię i nazwisko ……………………………….  

Adres: ………………………………………….  

Telefon: ………………………………………..  

Fax: …………………………………………….  

Adres e-mail: …………………………………..  

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do 

niej następujące oświadczenia i dokumenty:  

1)........................................................................................  

2)…………………………………………………………………………………………  

3)…………………………………………………………………………………………  

4)…………………………………………………………………………………………  

  

__________________, dnia __ __ ……… roku  

________________________________  

(pieczęć i podpis Oferenta)  

*Niepotrzebne skreślić                                                                                                                                        10  


