
Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa 

przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 

projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce" 

 

 
 

Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego 

 

..............................................                                                           .............................................. 
Wykonawca                  data 

 
F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

Przedmiot zamówienia 

Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 

obiekty hydrotechniczne) oraz budowa przepusto-zastawki 

betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla 

renaturyzacji powierzchni projektowej „Holeszów” w ramach 

projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji 

Wodniczki Acrocephalus Paludicola w Polsce",  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Zamawiający Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Adres do korespondencji  

oraz telefon, e-mail  

 

 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

Cena ofertowa w zł brutto 

(cyfrowo i słownie) 

 

_____________________ zł 

 

(słownie: __________________________________________) 

Długość okresu gwarancji 

(ilość miesięcy– cyfrowo i słownie) 

 

___________(miesięcy)  

 

________________________(miesięcy) 

 

 

 

1. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie zamówienia o standardach nie niższych niż 

określone w Zapytaniu Ofertowym. 

 

2. Cena oferty zawiera wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót 

budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT. 

 

3. Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym oraz warunkami umownymi zawartymi w 

przekazanym projekcie umowy, oświadczamy, że akceptujemy i przyjmujemy wszystkie 

warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

  



Budowa zastawek drewnianych i zakup kompletu szandorów (2 obiekty hydrotechniczne) oraz budowa 

przepusto-zastawki betonowej sterowanej ręcznie (1 obiekt hydrotechniczny) dla renaturyzacji powierzchni 

projektowej „Holeszów” w ramach projektu "Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji Wodniczki 

Acrocephalus Paludicola w Polsce" 

 

 
 

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż w okresie związania ofertą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 
podpis osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy 

 (pożądany czytelny podpis albo podpis  

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 


