ZAŁĄCZNIK NR 2
do specyfikacji

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

OFERTA NA ZADANIE NR
…………………………………
(wpisać oznaczenie cyfrowe wybranych zadań zamówienia)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARETOGRAFICZNEJ
UL.JACKOWSKIEGO18
60-509 POZNAŃ

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
1. Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i
projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych
szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów
prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy
liniami kolejowymi: Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin.
2. Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu
szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych
szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa
dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami
kolejowymi: Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin),
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:
Zadanie I.
a) Oferujemy realizację zadania I zamówienia za cenę:
…………zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT)
Słownie wartość brutto zł: .................................................................................................
b) Oferujemy dla zadania I przedmiotu zamówienia rękojmię za wady w okresie: 24/30/36 mcy*
Zadanie II.
a) Oferujemy realizację zadania II zamówienia za cenę:
…………zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT)
Słownie wartość brutto zł: .................................................................................................
b) Oferujemy dla zadania II przedmiotu zamówienia rękojmię za wady w okresie: 24/30/36
m-cy*
* niepotrzebne skreślić
Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz
wykonanie w/w zamówienia.
3. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.
4. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w pkt. IV SIWZ.
5. Zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy w zakresie
wskazanym niżej (przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kresek oznacza, że
zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców):
………………………………………………………….
6. Oferta została złożona na ................
ponumerowanych od nr ...... do nr .......... .

stronach

podpisanych

i

kolejno

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od.............do...........stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**
.....................................................................................................................

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty ( art. 297 k.k. ).

......................................, dn. ..........................

..............................................

( pieczątka i podpis wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy )
Uwaga:
* niepotrzebne skreślić
** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

