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           ( wykonawca, nazwa, adres) 

 

Załącznik nr 1. 

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo  

Komunalne Sp. z o.o. 

Bystrzyca Dolna 55A 

58-100 Świdnica 

 

 

 

 

 

OFERTA 

 

Jako odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: 

 

Zakup nawiertek NWZ i armatury 2018 

 
 

 Zakup nawiertek NWZ – wg załącznika nr 3 do oferty na zadanie Zakup nawiertek NWZ 

i armatury 2018. 

 

a) Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu za kwotę w 

wysokości: 

- netto ……………………..……… /słownie:……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………./ , 

- podatek VAT ………% tj. ……………….zł / słownie: …………………………..………………. 

…………………………………………………………………………………….………………./  , 

- brutto …………………………… / słownie: ……………………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………..……………./ , 

b) Wymagany termin realizacji umowy   Luty 2018 - Styczeń 2019 

c) Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptuję i zobowiązuję się 

w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach. 

 

 

………………………………………… 

( data , pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

WYMAGANE OŚWIADCZENIA 

 

Nazwa zadania: 

 

„Zakup nawiertek NWZ i armatury 2018” 
 

 

 

PKT I 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy I  

 

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2. posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zapytania ofertowego; 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami (odpowiednie zasoby kadrowe) zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

5. nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne. 

 

 

 

 

 

 ……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

PKT II 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy II 

 

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią dokumentacji sporządzonej do 

umowy, warunkami realizacji umowy, minimalnymi wymaganiami armatury i jej szczegółową 

specyfikacją, opisem przedmiotu zamówienia, zaproszeniem do zawarcia umowy, załącznikami do 

umowy dostawy, i w pełni je akceptuje, a także nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.  
 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne decyzje, zezwolenia, pozwolenia i inne dokumenty 

oraz informacje konieczne do wykonania umowy z najwyższą starannością. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że osoba reprezentująca go przy zawieraniu umowy z Zamawiającym posiada do tego 

stosowne i ważne umocowanie. 

 

 

……………………, dnia…………….                                  ……………………………   

                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy 

 


