
 

 

 
                                                                                                                                Załącznik nr 1 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
 
                                               Formularz ofertowy 
 

Składając  ofertę w publicznym zaproszeniu do składania ofert  na :  
 
Wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz kosztorysu 

inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o ekspertyzę stanu istniejącego w 

budynku Muzeum przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie 

z  aktualnymi wymogami  ochrony przeciwpożarowej. 

 
Nazwa Wykonawcy………………………………………………………................................. 
 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Nr telefonu Wykonawcy………………………fax……………………………………………. 
 
NIP ……………………………………………….REGON …………………………………... 
Oferuję Wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz 
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o ekspertyzę stanu 
istniejącego w budynku Muzeum przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie 
Trybunalskim  zgodnie z  aktualnymi wymogami  ochrony przeciwpożarowej. 
 
za kwotę : 
 
CENA ………………………………….zł. netto, + podatek VAT = ………………………zł. 
brutto. 
słownie  złotych brutto …………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam , że zapoznałem się ze SIWZ , do której nie wnoszę zastrzeżeń. 
Informuję, ze uważam się związany  niniejszą ofertą  na okres 30 dni od terminu składania 
ofert. 
Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do  zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wskazanym  przez Zamawiającego . 
 
Oferta została złożona na …………. kolejno ponumerowanych stronach 
 
………………………………………. dnia ……………………………………2011 roku  
                                                                                                                (podpis    ) 



 

 

                                                                                                                          
                                                                                                                   Załącznik nr 2  
 
 
 
(pieczęć  Dostawcy ) 
 
 
                                                         
                                                      Oświadczenie  
    
 
Nazwa  Wykonawcy………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Nr telefonu  Wykonawcy………………………fax……………………………………………. 
 
NIP ……………………………………………….REGON …………………………………... 
 
Składając  ofertę w publicznym zaproszeniu do składania ofert  na : Wykonanie projektu 
technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz kosztorysu inwestorskiego i 
przedmiaru robót w oparciu o ekspertyzę stanu istniejącego w budynku Muzeum 
przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z  aktualnymi 
wymogami  ochrony przeciwpożarowej. 
 
Oświadczam, że : 
1.Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania dostawy,usługi  lub czynności , jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień . 
2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dane osobowe pracownika (ów) 
odpowiedzialnych za realizację projektu …………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………... 
3.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 22 i 
art24 .ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
 
 
………………………………………………dnia ………………………..2011 roku 
 
 
                                                                                                          ( podpis Wykonawcy  ) 

 



 

 

 
                                                                                                 Załącznik nr 3 
 
 
 
( pieczęć Wykonawcy  ) 
 
Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
 
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Nr telefonu Wykonawcy………………………fax……………………………………………. 
 
NIP ……………………………………………….REGON …………………………………... 
 

 
 Składając  ofertę w publicznym zaproszeniu do składania ofert  na: 
 
Wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru oraz kosztorysu 

inwestorskiego i przedmiaru robót w oparciu o ekspertyzę stanu istniejącego w 

budynku Muzeum przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie 

z  aktualnymi wymogami  ochrony przeciwpożarowej. 

 
 
Oświadczam, że  nie zalegam  z uiszczaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego ani z 
zapłatą należności z tytułu składek na  ubezpieczenia społeczne. 
 
 
 
 
 
………………………………………dnia ………………………..2011 roku 
 
 
 
 
                                                                            ( podpis Wykonawcy ) 
 


