
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na „Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4352W 
ul. Mareckiej z drogą gminna ul. Przyjacielską w Kobyłce”. 
 
SPW.273.  165 . 2017 

OFERTA 

 

Zamawiający: Powiat Wołomiński 
ul. Prądzyńskiego 3 

   05-200 Wołomin 
 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na: 

„Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 

4352W ul. Marecka z drogą gminną ul. Przyjacielską w Kobyłce” 

 
My niżej podpisani: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz 

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

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

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

 (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 
 

tel.: …………….. fax: ……………………. e-mail: ……………………………………… 
 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ............................................... PLN, 

słownie: ................................................................................................................................................... 

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

w tym kwota podatku VAT wynosi ...................................................... PLN. zgodnie z poniższym 

formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty 

Zestawienie prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy na: 
„Wykonanie  projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4352W ul. 

Marecka z drogą gminną ul. Przyjacielską w Kobyłce” 
 

Lp. Pozycja składowa dokumentacji 

Wartość 

wykonanej usługi 

(brutto) * 

1 Projekt budowlany (wszystkie branże)  

2 Projekt wykonawczy (wszystkie branże)  

3 Projekt stałej organizacji ruchu  

4 Przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie  

5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:  

 

UWAGA: 

*) – wpisanie wartości „0,00” (zero złotych) dla którejkolwiek pozycji  w kolumnie „Wartość 

wykonania usługi (brutto)” będzie skutkowało brakiem możliwości częściowego odbioru i rozliczenia 

dokumentacji 

 

 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na „Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4352W 
ul. Mareckiej z drogą gminna ul. Przyjacielską w Kobyłce”. 

 

2. Oświadczam, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia 30 listopada 2017r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik do 

zapytania ofertowego. Zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Akceptujemy warunki płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 
 
 
 
.........................., dn. ...................................... 
 
 

..................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 

 

 


