
Załącznik nr 1 do SIWZ na wybór InŜyniera dla inwestycji pn. „Porty Zalewu 

Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój” 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  

PO-II-370/ZZP-3/36/11 

1. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 
Szczecin   

2. WYKONAWCA:  

Lp. Nazwa (firma) Wykonawcy  Adres Wykonawcy 
   
   
   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - Pełnomocnik) 

Imię i nazwisko  

Adres  
Nr telefonu  

Nr faksu  
 

1. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 
1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia; 
2) gwarantuję (gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia 

zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji; 
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia 

wynosi:  _____________ PLN (słownie: _____________ złotych), w tym: 
wartość bez podatku VAT ___________ PLN, (słownie: _______ złotych) oraz 
naleŜny podatek VAT w wysokości ________ PLN (słownie:________ 
złotych);  

4) jestem związany (jesteśmy związani) ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu 
składania ofert;  

5) akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Części 
II SIWZ; 

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 
zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję (zobowiązujemy) się zabezpieczyć 
umowę zgodnie z treścią pkt. 10 IDW; 

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]*, 

8) nie uczestniczę (nie uczestniczymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej 
ofercie złoŜonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia, 
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9) Ŝadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji/ wskazane poniŜej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

Lp. Oznaczenie informacji 
  
  

 

10. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom*: 

Lp. Część zamówienia  Rodzaj usługi 
   
   

 

 

Podpisy: 

 
Lp. Nazwa (y) 

wykonawcy (ów)  
Nazwisko i 
imię osoby 
(ób) 
upowaŜnionej 
(ych) do 
podpisania 
niniejszej 
oferty  

Podpis osoby 
(osób) 
upowaŜnionej 
(ych) do 
podpisania 
niniejszej 
oferty 

Pieczęć 
(cie) 
Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość 
i data  

      
      

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 


