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Załącznik nr 1       
                                                                                       ...................................................                                                                                      

                                                                                      [miejscowość i data] 
 

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

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres wykonawcy  
           (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

Numer faksu (do korespondencji):  

E-mail (do korespondencji):  

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 
al. Łukasza Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów 

 

OFERTA WYKONAWCY  
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Dostawa stoiska promocyjnego programu Interreg Polska Słowacja 2014-2020 
oraz systemów wizualizacji Województwa Podkarpackiego wraz z umieszczeniem nadruku  
i wyposażeniem” znak sprawy: OR.IV.272.1.17.2016, przedkładamy naszą ofertę: 

 
1.   Cena: 
1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia, o którym to zamówieniu jest mowa w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – znak sprawy: OR.IV.272.1.17.2016, za cenę,               
o której mowa niżej:  
 

., zł 
Słownie (cena brutto oferty): 

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

 

Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 
Cena brana pod uwagę przy ocenie ofert 

 

 
W tym za zakres określony w pkt. II załącznika nr 6 do SIWZ - …………………zł brutto. 
 
1.2. Oświadczenia dotyczące sposobu obliczenia/ ustalenia ceny oferty: 
1.2.1. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
1.2.2. Cena oferty została przez nas ustalona z uwzględnieniem wszystkich warunków,  

o których mowa w SIWZ dotyczących realizacji ww. zamówienia, jak również  
z uwzględnieniem innych prac – nie uwzględnionych w tym dokumencie – które są 
konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia.  

 

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

     [imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  

majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

* - niepotrzebne skreślić 



Oferta przetargowa wykonawcy – znak sprawy: OR.IV.272.1.17.2016 
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2. Okres gwarancji za przedmiot zamówienia opisany w SOPZ (załącznik nr 6 do 
SIWZ): 

 

Okres gwarancji na przedmiot 
zamówienia opisany w SOPZ 

(załącznik nr 6 do SIWZ) 

Okres gwarancji zaoferowany 
przez Wykonawcę, na 

przedmiot zamówienia opisany 
w SOPZ  

(załącznik nr 6 do SIWZ)* 

24 miesiące  

36 miesięcy  

48 miesięcy  

 
 
3. Termin wykonania oraz warunki dostawy:  
 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie, o którym to zamówieniu jest mowa na wstępie niniejszej 
oferty, w terminach określonych w SIWZ. 
 
4. Oświadczenia: 
4.1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
4.2. Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania. 
4.3. Oświadczam, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego.  

4.4. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 
dzień otwarcia ofert.  

 
5. Załączniki: 
 
Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

.......................................................................................................................................  
     [imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych)  

do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 

* Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji (poprzez wstawienie znaku „X”) na 

przedmiot zamówienia opisany w SOPZ (załącznik nr 6 do SIWZ). 
 


