Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap: Pabianice - Ksawerów
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP firmy :...............................

Miasto Pabianice

Nr fax ..................................................

ul. Zamkowa

Adres e-mail: ………………………

95-200 Pabianice

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Łódzki
Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” oferuję wykonanie całości
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
Cena :………………………..PLN, w tym stawka podatku VAT …..…. %
Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie */ nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
*

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić dalszą część zdania, w przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi
Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.

ze względu na zaoferowanie usługi ……………….. o wartości ………………… (bez kwoty
podatku), której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego (patrz Rozdział XIV ust. 14.4 SIWZ).
1. Termin wykonania oraz płatności – zgodnie z postanowieniami SIWZ
2. Oświadczam, że:

a) składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),
b) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ
oraz obowiązującymi przepisami prawa, a cena obejmuje wszystkie koszty związane
z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
c) w ramach ustalonego wynagrodzenia przekażemy na rzecz Zamawiającego prawa autorskie
majątkowe do wykonanej dokumentacji zgodnie z postanowieniami umowy.
3. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

4. Wadium w kwocie : …………………….. zł. zostało wniesione w dniu .............................
, w formie:
Biuro projektu, Urząd Miejski w Pabianicach
ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice,
tel. +48 42 22 54 609, 42 22 54 627, e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl

..........................................................................................................................................
W przypadku wpłaty gotówki, wadium należy zwrócić na konto ……………………………...
..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!
Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.

