
                                                                                                                    Załącznik nr 2 

                                                                                                                                                
…………………………………..                                  ………………………,…………… 
      ( pieczęć Wykonawcy )                           ( miejscowość, data ) 
 
Dane do kontaktu: 
tel. stacjonarny ……………………… 

tel. komórkowy ………………………………. 

adres e - mail  …………………………………. 
 

FORMULARZ  OFERTY 
Ja, niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Sporz ądzenie  świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków administrowa nych przez Urz ąd Morski  
w Szczecinie”. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
za cenę:  

      wartość netto ………………………………………………………………………………….. zł)  

(słownie:    ……………………………………………..………………………………………. zł)  

powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. 
……………............zł)  

(słownie: …. ……………….………………….….……………………………………………..zł) 

wartość brutto …………………………………………………………………………………..zł) 

(słownie: ………………………………………………………………………………………... zł) 

w tym: sporz ądzenie  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku  
administracyjno – mieszkalnego Obwodu Ochrony Wybrz eża w Wolinie  
ul. Niedamira 22. 

      wartość netto ………………………………………………………………………………….. zł)  

(słownie:    ……………………………………………..………………………………………. zł)  

powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. 
……………............zł)  

(słownie: …. ……………….………………….….……………………………………………..zł) 

wartość brutto …………………………………………………………………………………..zł) 

(słownie: ………………………………………………………………………………………... zł) 
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sporz ądzenie  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku adm inistracyjno – 
socjalnego Obwodu Ochrony Wybrze ża w Niechorzu ul. Nadmorska 4. 

      wartość netto ………………………………………………………………………………….. zł)  

(słownie:    ……………………………………………..………………………………………. zł)  

powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. 
……………............zł)  

(słownie: …. ……………….………………….….……………………………………………..zł) 

wartość brutto …………………………………………………………………………………..zł) 

(słownie: ………………………………………………………………………………………... zł) 

sporz ądzenie  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku adm inistracyjno – 
mieszkalnego Obwodu Ochrony Wybrze ża w Dziwnowie ul. Mickiewicza 31. 

      wartość netto ………………………………………………………………………………….. zł)  

(słownie:    ……………………………………………..………………………………………. zł)  

powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. 
……………............zł)  

(słownie: …. ……………….………………….….……………………………………………..zł) 

wartość brutto …………………………………………………………………………………..zł) 

(słownie: ………………………………………………………………………………………... zł) 

sporz ądzenie  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku adm inistracyjnym  
Kapitanatu Portu w Szczecinie ul. Jana z Kolna 9  

      wartość netto ………………………………………………………………………………….. zł)  

(słownie:    ……………………………………………..………………………………………. zł)  

powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. 
……………............zł)  

(słownie: …. ……………….………………….….……………………………………………..zł) 

wartość brutto …………………………………………………………………………………..zł) 

(słownie: ………………………………………………………………………………………... zł) 
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sporz ądzenie  świadectwa charakterystyki energetycznej budynku adm inistracyjno – 
socjalnego Obwodu Ochrony Wybrze ża w Nowym Warpnie ul. Kili ńskiego 5. 

      wartość netto ………………………………………………………………………………….. zł)  

(słownie:    ……………………………………………..………………………………………. zł)  

powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. 
……………............zł)  

(słownie: …. ……………….………………….….……………………………………………..zł) 

wartość brutto …………………………………………………………………………………..zł) 

(słownie: ………………………………………………………………………………………... zł) 

 

1. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do dnia 13 maja 2016 roku.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.   

 

                                                                           ………………………………… 

                                                                        ( podpis  uprawnionego przedstawiciela) 

 


