
Procedura P-15

Załącznik nr 3a

. . . ,  dn i a  . . . . . 2017  r .

(pieczęć wykonawcy składajqcego ofertę)

R\M.271.2.2017
znak komórki wnioskującej

FORMULARZ OFERTY
W postępowaniu o  udz ie len ie  zamówien ia

wyłączonego ze s tosowania  ustawy Prawo zamówień pub l i cznych

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na1):
opracowan ie doku me ntacji projektowo-koszorysowej dotyczqcej:

1) Budowy boiska wielofunkcyjne Wraz z bieŻniq i skoczniq do skoku w dat przy Szkote
Podstawowej nr 5 z oddziałami lntegracyjnymi ul. Jerozolimska 73;

2) Modernizacja i rozbudowa boiska przy zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim;

3) ,,PloMA 2017" _ boisko wielofunkcyjne przy Zespole SzkÓł Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Piotrkowie Trybu nalskim

.|. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy 

zamówienia)

KRS/CEIDG
NIP : REGON:

KRS/CETDG . . , . . . . . . . . ? . . . . . . . . .
nr tef .fax: adres e-mail:

numer rachunku bankowego:

2' oŚwiadczam, ze:

[ 1".,"r podatnikiem VAT /firma jest podatnikiem VAT

| | nie jestem podatnikiem VAT

3. oferuję za rea|izaĄę przedmiotu zamówienia za:
1) opracowania dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego wrazzbieżnią iskocznią do

skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 z oddziałaml tntegracyjnymi, ul.
Jerozolimska 73

netto: .. pLN
słownie netto:....... ' . '

plus ....... % podatku VAT = ........ pLN
słownie VAT: ......

brutto: ... pLN
słownie brutto :..................

Procedura jest własnoŚcią Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski'
Udostępnianie jej osobom nieupoważnionym lub kopiowanie bez zezwo|enia Prezydenta Miasta jest zabronione.
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2) opracowania dotyczące modernizacji i rozbudowy boiska przy Zespole szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

netto: .. PLN
słownie netto:....... ' . .

plus ....... % podatku VAT = ........ PLN
słownie VAT:
brutto: ... PLN
słownie brutto :..............'...

3) opracowania dotyczące: ,,PloMA 2017" - boisko wie|ofunkcyjne przy Zespo|e Szkoł
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Piotrkowie Trybunalskim oraz terenu przyległego

netto: .. PLN
słownie netto:.... ' . ....

plus ...,... % podatku VAT = ........ PLN
słownie VAT: ...

brutto: ... PLN
słownie brutto :..................

4. Zobowiązuję się:

1 )

2)

3)

5. Akceptuję projekt umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru moiej ofeńy jako
naikorzystniejszej, do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych
przezzamawiającego.

6' oświadczam, iŻ zapoznałem się z opisem pzedmiotu zamÓwienia iwszystkimi wymaganiami
zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia stawianymi przez zamawiającego i nie Wnoszę
do nich zadnych zastrzeŻeń.

7. Załącznikami do niniejszego formu|arza ofeńy stanowiącymi integralną częŚÓ ofeńy są:
1 )

3l rr

o",n,,o,l,ołk,|łłłłł,,i:f tr,;i:ilxrf :,I:;7)

l ns t rukc ja  wypełn ian ia  fo rmu|arza:
1) Wypełnia komÓrka wnioskująca.
2) Wypełnia komÓrka wnioskująca - na|eiy wymieniÓ wszystkie istotne wymagania zamawiającego

w tym w szczegÓ|noŚciokreŚlone kryteriami oceny ofeń.

wykonaÓ zamówienie w terminie do dnla ....... | '........2) dn. ltygodni/ miesięcy,
licząc od dnia podpisania umowy'
udzie|ić na przedmiot zamÓwienia ......2)miesięcy gwarancjl I wydłuŻyć czas rękojmi na
....... miesięcy),

7 zaznaczyćwłaściwe

Procedura jest własnością Uzędu Miasta Piotrków Trybuna|ski.
Udostępnianie jej osobom nieupoważnionym |ub kopiowanie bez zezwo|enia Prezydenta Miasta jest zabronione'


