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OFERTA  
dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. 

na realizację zadania inwestycyjnego: 

MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI CTN 
- Etap I 

 

 

 
I. Dane Wykonawcy/Wykonawców: 

Lp. Wyszczególnienie Dane Wykonawcy/Wykonawców 

1. 

Firma Wykonawcy lub pełnomocnik 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia wspólnie  

(w przypadku osób fizycznych imiona  
i nazwiska): 

 

2. Siedziba/adres zamieszkania:  

3. Adres do korespondencji:  

4. E-mail:  

5. Faks:  

6. Osoba do kontaktu, telefon:  

 

Dane pozostałych Wykonawców składających ofertę wspólnie: 

Lp. Wyszczególnienie Dane Wykonawcy/Wykonawców 

Wykonawca nr  2 

1. 

Firma Wykonawcy ubiegającego się  
o udzielenie Zamówienia wspólnie 

(w przypadku osób fizycznych imiona  
i nazwiska): 

 

2. Siedziba/adres zamieszkania:  

Wykonawca nr 3 

1. 

Firma Wykonawcy ubiegającego się  
o udzielenie Zamówienia wspólnie 

(w przypadku osób fizycznych imiona  
i nazwiska): 

 

2. Siedziba/adres zamieszkania:  
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II. Oferta - oświadczenie woli Wykonawcy/Wykonawców 

Niniejszym składam(y) ofertę Zamawiającemu, tj. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.  

47-370 Zielina, Moszna, ul. Zamkowa 1A, na realizację zadania inwestycyjnego: Modernizacja Systemu 
Kanalizacji CTN - Etap I na warunkach określonych w Zaproszeniu do zawarcia umowy z dnia 23.04.2018 r. 

Oferuję/my wykonanie Zamówienia na następujących warunkach: 

cena brutto (cyfrowo): cena brutto (słownie): 

  
 

termin wykonania (dd/mm/rrrr): 

 

Powyższa cena uwzględnia wszelkie koszty realizacji tego Zamówienia oraz podatek VAT. 

Cena została skalkulowana z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przeze mnie/przez 
nas działalności. 

 

III. Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców: 

Składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczamy, że: 

1) jesteśmy związani niniejszą ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert; 

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do zawarcia umowy z dnia 23.04.2018 r. wraz  
z załącznikami oraz wyjaśnieniami, uzupełnieniami i zmianami tych dokumentów (o ile wystąpiły)  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania i warunkami realizacji 
zamówienia; 

3) dokumenty wymienione w pkt. 2) zawierają wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia niniejszej 
oferty; 

4) zobowiązujemy się, w przypadku wezwania Zamawiającego, do udziału w negocjacjach; 

5) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w wymienionej w pkt. 2) dokumentacji postępowania oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

IV. Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy(ów): 

 

 

 

 

 
 ………………………………………… ……………………………………………….……………………………………… 
   (miejscowość, data) (pieczątka firmowa i podpis/y Wykonawcy/ów) 

 

 

 


