Załącznik nr 2 do SIWZ
„Formularz ofertowy”

OFERTA
Adresat oferty:
PSE Inwestycje S.A.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
Adres do doręczeń
PSE Inwestycje S.A.
Pion Przygotowania Inwestycji
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa
Niniejszym, ………………………………………………………..………………………..……….
(firma albo nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w ……………………………….…………………………….……………………….….
(siedziba Wykonawcy)

adres: ………………………………….………………………………………..……………………
(adres Wykonawcy)

składa ofertę na wykonanie:
„Sporządzenie zestawienia średnich cen transakcyjnych gruntów”.
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
z warunkami załączonego do SIWZ wzoru umowy.
Ponadto, my niżej podpisani, w imieniu Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, uznajemy się za związanych zawartymi w niej
postanowieniami, a przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zakresem
i warunkami opisanymi w SIWZ.
2. Oferowana cena za wykonanie pełnej usługi wynosi:
cena netto: ……………. zł (słownie: ………………………………………..….…....)
podatek VAT: ……………. zł (słownie: ………………………………………….....)
cena brutto: ……………. zł (słownie: ………………………….…………………....)
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Oferowana cena jest ceną stałą (nie podlegającą indeksacji), ryczałtową i zawiera wszystkie
koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (w tym uzgodniony
z Zamawiającym) w terminie 25 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego
nazw gmin. Zamawiający zobowiązuje się przekazać nazwy gmin nie później niż 3 dni robocze
od daty podpisania umowy.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty, zawrzeć
umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ, w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Przyjmujemy do wiadomości, że Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania
przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują nam żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Przedkładając Zamawiającemu ofertę oświadczamy, że:
1. Spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.

Wszystkie dokumenty składające się na ofertę są aktualne w dacie jej złożenia.

Informujemy że:
1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do Wykonawcy
na adres: …………..………………………………………………………
2.

Osobą wyznaczoną, ze strony Wykonawcy, do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania
jest:
Imię i nazwisko: …………………….
Telefon: ……………………………..
Fax: …………………………………
Adres e-mail: ………………………
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3.

Ofertę niniejszą składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie
z następującym spisem treści:
1) …………………………………………..
2) …………………………………………..
3) …………………………………………..

……………………………… dnia ………………………………..
(miejscowość)

(data podpisania oferty)

Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji:
………………………………………... - ……………………………………..
(imię i nazwisko)

(podpis)

………………………………………... - ……………………………………..
(imię i nazwisko)
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