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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

...................................., dnia...................2010 r. 
………………………………… 

 
 (pieczęć / nazwa Wykonawcy) 
 
 

Nazwa i siedziba Zamawiaj ącego: 
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 
ul. Raciborska 4 
47-260 Polska Cerekiew 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

NAZWA FIRMY:____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
                       
REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: 
______ - ______ , ________________________________ , 
_______________________________ , ________ , 
_______________________________________________________ , 
___________________________________________________ 
Zarejestrowana w_____________________________________  
pod Nr________________  
 
Internet:  http:// __________________________________ pl  
E-mail: ______________@______________________ 
 
numer kierunkowy: ___________ 
 
tel.________________________________  
faks_________________________________ 
 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia na „Budowa kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 201 2” (boisko piłkarskie oraz boisko 
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowy m w Zakrzowie” - adaptacja typowego 
projektu Moje Boisko Orlik 2012 do istniej ących warunków terenowych. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie III niniejszego ogłoszenia 
za cenę 

netto:......................................zł 
(słownie:............................................................................................................................ zł) 
po doliczeniu podatku VAT.........%, w wysokości ..............................................................zł 
za cenę brutto......................................zł 
(słownie:............................................................................................................................zł) 
zgodnie z warunkami umowy, w terminie rzeczywistego okresu wykonywania inwestycji 
będącej przedmiotem inwestycji wraz okresem usunięcia usterek, włącznie z udziałem w 
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odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym. 
2. Oświadczamy, Ŝe: 
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
- posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  
  i osobami - zdolnymi do wykonania zamówienia; 
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
 
                                                              
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z niniejszym ogłoszeniem i nie wnosimy do niego 
zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 
3. Informujemy, ze uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w 
niniejszym ogłoszeniu. 
4. Integralną część niniejszej oferty stanowi: 
1. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
2. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
3. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
4. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
5. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
6. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
7. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
8. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
9. ...................................................................................... str. od.................. do............... 
 
 
 
 
 

……….…………………………………….. 
 (podpis i pieczęć imienna 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

..................................., dnia................2010r. 
………………………………….. 
 (pieczęć / nazwa Wykonawcy) 
 
 
 

INFORMACJA NA TEMAT WYKAZU OSÓB  PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

 
 

 
Nazwisko i imię 

 
Wykształcenie 

 
StaŜ  
pracy 

 

Rodzaj 
posiadanych 
uprawnień 
budowlanych  
oraz nr 
ewidencyjny 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

 

     
     
     
     

 
 
 
Załączniki: 
Uprawnienia, zaświadczenia i oświadczenia, referencje: 
1) ..........................................................................................................................- .......-  egz.* 
2) ..........................................................................................................................- ......-   egz.* 
3) ..........................................................................................................................- ......-   egz.* 
 
 
                                              
 
(*) – niepotrzebne skreślić 
 
 
 

.................................................................................... 
 (podpis i pieczęć imienna upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

..................................., dnia................2010r. 
………………………………….. 
 (pieczęć / nazwa Wykonawcy) 

 
 
 
 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 
 

Wykaz 
wykonanych 

usług 

Zamawiający Miejsce 
realizacji 

Rodzaj usług Wartość 

     
     
     
     

 
Dołączyć co najmniej trzy opinie stanowiące referencje z wykonanych usług o podobnym 
charakterze, w tym jedna dotycząca realizacji adaptacji projektu w ramach programu Orlik 2012. 

 
 
 
 
 
 
........................................................ 
               (miejscowość i data)                                              

……………………………………………………………. 
(podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania firmy) 
 
 
 

 


