
Załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTOWY 
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  Miejscowość         Data 
   
 

 
Zakłady Produkcyjne B-D S.A.  
Ul. 11 Listopada 2/4,  
42-400 Zawiercie 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

1. Ja,………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 
PEŁNA 
NAZWA 

 

ADRES  
 

REGON  
 

NIP  
 

NR TELEFONU  
 

ADRES E-MAIL  
 

NAZWA 
BANKU 

 
 

NR KONTA  
 

 
Przystępując do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej  
dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MWp na terenie Wytwórni Wód Jura 
Skałka, ul Świerkowa 31,  42-421 Włodowice: 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  z opisem przedmiotu 
zamówienia podanym w „Istotnych warunkach zamówienia” w Rozdziale III 
Oferowana cena ustalona została przy uwzględnieniu zasad podanych w Rozdziale IX 
"Istotnych warunków zamówienia" 

2. Cena za wykonanie przedmiotu Zamówienia ……………………………………... 
plus należny VAT………………………………. 

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia  w terminie do 4 m-cy  
od podpisania umowy.  



4. Oferujemy następujące warunki płatności:  
a) po prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, potwierdzonym 

protokołem odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz 
protokołem przekazania Zamawiającemu pozwolenia na budowę wraz z  wykazem 
opracowań i pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie  
z zamówieniem obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest 
wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w zamówieniu 

b) forma płatności – przelew bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury, wystawionej po spełnieniu 
wymogów określonych w pkt 4 a.  

5.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w "Istotnych 
warunkach zamówienia", czyli przez okres 60 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 
upływu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z "Istotnymi warunkami zamówienia" i uznajemy 
się za związanych określonymi w nich postanowieniami.  

7. Oświadczamy, że zawarty w „ Istotnych warunkach zamówienia” projekt umowy, 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8.  W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:  
 

Nazwisko i Imię: Łukasz Kołodziej  
Tel. Służbowy : 509 842 412  
Stanowisko: Dyrektor ds. Technicznych 

 
9. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane zgodnie z punktem VII  w” Istotnych 

Warunkach Zamówienia”: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 
2. Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat i składek  

na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Wykaz usług tożsamych z przedmiotem zamówienia zrealizowanych w ciągu 
ostatnich 3 lat wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie tych usług  
z zastrzeżeniem, że referencję muszą być wystawione przynajmniej przez dwa 
różne podmioty, a wykonane zamówienia dotyczyły zadań o podobnym 
charakterze i wielkości, co zadanie objęte niniejszym postępowaniem. 
Zamawiający uzna  spełnienie tego warunku również w przypadku przedstawienia 
referencji przedstawionych na kompleksowe wykonanie inwestycji (projektowanie 
wraz z montażem) .  

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
z załącznikiem  nr 5. 

 
……………………………………….                                         ………………… 
    Miejscowość                               Data 
 
 
           …….………………………………………… 

PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS OFERENTA 
(osób upoważnionych do reprezentowania firmy) 

 


