
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego sygn. PKS/DZ/3/2023 
pn. „Opracowanie koncepcji architektonicznej Zintegrowanego 

Centrum Komunikacyjnego w Śremie”. 

 

 

PKS/DZ/3/2023                                                                  
 

 

 

 
 (pieczęć wykonawcy) 
 

O F E R T A 
_________________________________ 

 

Na wykonywanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: 

„Opracowanie koncepcji architektonicznej 

Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Śremie”. 
 

I. DANE WYKONAWCY 

Pełna nazwa   

Kod pocztowy   Miejscowość   

ul.   nr   

województwo   

NIP   Regon   

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Zamawiającym  

Nr telefonu   Nr faksu   

www   e-mail   

 

II. OFERTA 

Niniejszym składam/my ofertę na wykonywanie zadania pn.: „Opracowanie koncepcji 

architektonicznej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Śremie”.          
(znak sprawy PKS/DZ/3/2023) 

 

Cały zakres zamówienia zobowiązuję/my się wykonać za kwotę: ..…..………………..……. zł netto. 

 
 (słownie: …………………………………………………………………….………………………………. ). 

 

Cały zakres zamówienia zobowiązuję/my się wykonać za kwotę: ..…………………..……. zł brutto. 

 
 (słownie: …………………………………………………………………….………………………………. ). 

 

 

III. OŚWIADCZENIA  
1. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego oraz 

wzorem umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych ofertą przez 30 dni od daty jej otwarcia  

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zawrzeć umowę. 

3. Oświadczam/my, że posiadam/my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są 

mi/nam warunki udzielenia zamówienia. 

4. Oświadczam/my, że znane są mi/nam warunki świadczenia usługi oraz że posiadam/my wszystkie 

informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
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5. Oświadczam/my, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z treści zapytania ofertowego oraz załączonego projektu umowy. 

6. Oświadczam/my, że zamówienie zrealizuję/my w terminie do ……. licząc od dnia podpisania umowy. 

7. Oświadczam/my, że posiadam/my odpowiednie kwalifikacje zawodowe i umiejętności niezbędne                

do wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa          

i zobowiązuję/my się dołożyć wszelkich starań do tego, by przedmiot umowy wykonać w sposób 

oczekiwany przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam/my, że zobowiązuję/my się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

fachowej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

9. Akceptuję w pełni projekt umowy, który jest Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. 
 

 

 
 

 

   ............................................................................ 
(podpis i pieczątka osób/y uprawnionych do składania  

oświadczeń woli) 
 

 

 
 

 

 

…..……..…………………………………, dnia ……………….. 2023 r. 

 


