
Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTY
wraz z załączonymi formularzami

ZATWIERDZAM

 
................................................ ........................... , dnia ..................
(pieczęć firmowa Oferenta)

O F E R T A 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24
05-270 Marki k/Warszawy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie Zasada Konkurencyjności w ramach 
postępowania pn. KONCEPCJA LOKALIZACJI DODATKOWYCH URZĄDZEŃ PIĘTRZĄCYCH DLA 
RENATURYZACJI POWIERZCHNI PROJEKTOWEJ: „KRYCHÓW” (2 OBIEKTY HYDROTECHNICZNE), W 
RAMACH PROJEKTU "WZMOCNIENIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ METAPOPULACJI WODNICZKI 
ACROCEPHALUS PALUDICOLA W POLSCE".
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
pełna nazwa firmy Oferenta
posiadając/ego/a siedzibę
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość
.......................................................................................................................................................
województwo powiat
.......................................................................................................................................................
telefon telefax
www.......................................................   ...........................@...................................
Internet: http:/ e-mail
nr identyfikacyjny NIP .................................................., REGON: ........................................
konto nr : ………………………………………………………………………………………



reprezentowana przez:
.......................................................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta będący płatnikiem 
podatku VAT,

po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym oferujemy:

Wykonanie zamówienia pn. KONCEPCJA LOKALIZACJI DODATKOWYCH URZĄDZEŃ PIĘTRZĄCYCH DLA
RENATURYZACJI  POWIERZCHNI  PROJEKTOWEJ:  „KRYCHÓW”  (2  OBIEKTY  HYDROTECHNICZNE),  W
RAMACH  PROJEKTU  "WZMOCNIENIE  POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ  METAPOPULACJI  WODNICZKI
ACROCEPHALUS PALUDICOLA W POLSCE" w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym):

kwota brutto  (netto + obowiązujący podatek VAT):
.............................................................................................................zł.
w tym
kwota netto ...........................................................................................zł.
Należny podatek VAT w wysokości 23% tj. ..............................................zł.

1. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia o standardach nie niższych niż określone 
w Zapytaniu Ofertowym.

2. Cena oferty zawiera wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia 
wraz z należnym podatkiem VAT, w szczególności koszty wszystkich opracowań wynikających 
z kompletnego przedmiotu zamówienia, koszty związane z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń opinii
i uzgodnień oraz ewentualnych opłat administracyjnych, musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, związane z wykonaniem usługi 
określonej we wzorze umowy, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia: Zamówienie wykonamy: w 
ciągu .............. dni (należy wpisać okres nie dłuższy niż 30 dni – termin wymagany) licząc od daty 
podpisania umowy.

4. Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym oraz warunkami umownymi zawartymi w 
przekazanym projekcie umowy, oświadczamy, że akceptujemy i przyjmujemy wszystkie warunki 
Zamawiającego bez zastrzeżeń.



5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Oświadczamy, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 
nie naruszyliśmy obowiązków zawodowych, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonaliśmy lub wykonaliśmy nienależycie zamówienia.

8. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w 
naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i 
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą.

10. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
1) Formularz Nr 1- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
2) Formularz Nr 2 – Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, że wskazane usługi zostały 
wykonane należycie
3) Formularz Nr 3 – Wykaz osób

..............................................................
pieczęcie imienne i podpisy 

osób uprawnionych
                                                                                   do reprezentowania Oferenta


