Załącznik Nr 1
Formularz oferty

OFERTA
Wykonanie opracowania pod nazwą:
,,Program

funkcjonalno-użytkowy

zaprojektowania
Przetarg nieograniczony

budowlanych
pętli

dla

miejskiej

i

wykonania

dotyczących
autobusów

przy

ulicy

dla
robót

wykonania
komunikacji

Wyszogrodzkiej

w Płocku na działce nr 524/15''.
Zamawiający

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1 , 09-400 Płock

Wykonawca
adres e: mail
Cena oferowana /brutto/ w zł

Termin realizacji

Etap I - do 22 listopada 2013 r.
Etap II - do 15 stycznia 2014 r.

...............................................................
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )

Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu
zamówienia dla zadania pn Wykonanie opracowania pod nazwą: ,,Program
funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych
dotyczących wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy
Wyszogrodzkiej w Płocku na działce nr 524/15''.
1.Oświadczamy , że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
3.Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego.
4. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
…..............................................................................................................................
................................................................................................................................
5. Załącznikami do niniejszej oferty są :
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................

6. Oferta zawiera ......... stron ponumerowanych od nr ........ do nr ..........

Dnia ..................................

...............................................................
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )

Załącznik Nr 2
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Dotyczy realizacji
zadania: Wykonanie opracowania pod nazwą: ,,Program
funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych
dotyczących wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy
Wyszogrodzkiej w Płocku na działce nr 524/15''.

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................
Numer tel./fax .......................................................................................................

Lp.

Nazwisko
i imię

Kwalifikacje
zawodowe

Zakres
wykonywanych
Doświadczenie
czynności –
zawodowe
proponowana rola
w realizacji
zamówienia

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami (np.
umowa o
pracę, umowa
o dzieło itp.,
osobiście)*

1

2.

3.

Oświadczam, iż osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

data:.................................
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

