
      Załącznik nr 1 

Nr sprawy: SPW. 273.210.2017 

WOS.603.47.1.2017.AS 

 

Zamawiający: 

Powiat Wołomiński 

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125-09-40-609 

REGON: 013269344 

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl 

tel.: (22) 787 43 01 lub 03 wew. …. , fax: (22) 

776 50 93 

 

OFERTA 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty z dnia …………..2017 r. w postępowaniu o 

zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na realizację zadania polegającego na wykonaniu Wykazu 

potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu 

wołomińskiego 

 

My niżej podpisani:…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

działający w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

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

 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, 

 zgodnie z zapisami tegoż zapytania ofertowego, za cenę:   

 

A. Wykonanie opracowania  

Kwota netto  PLN 

 VAT [23%]  PLN 

Kwota brutto  PLN 

Wartość za wykonanie poboru prób oraz analiz i badań laboratoryjnych dla działalności 

 

Rodzaj działalności 

Kwota netto  

w PLN – cena 

jednostkowa 

VAT [23%] w 

PLN 

Kwota brutto  

w PLN – cena 

jednostkowa 

1. Instalacje do produkcji szkła, w tym 

włókna szklanego, o zdolności 

produkcyjnej
4)

 ponad 20 ton wytopu na 

dobę 

   

2. Instalacja do konserwacji drewna  

i produktów z drewna środkami 
   



chemicznymi o zdolności produkcyjnej
4)

 

ponad 75 m
3
 na dobę, innymi niż 

przeznaczonymi wyłącznie do stosowania 

w przypadku sinizny 

3. Działalność wynikająca z prowadzenia 

produkcji rolniczej (typu SKR, RSP) 
   

4. Działalność związana z 

magazynowaniem substancji chemicznych, 

napraw mechanicznych i konserwacji 
   

5. Inne np. teren powojskowe, transportowe, 

galwanizernie, garbarnie 
   

B. Średnia wartość za wykonanie poboru prób oraz analiz i 

badań laboratoryjnych dla działalności 1-5 
   

 

 

 

Łączna wartość zamówienia: 
Wykonanie opracowania(A) + Średnia wartość za wykonanie poboru prób oraz analiz i badań                   

laboratoryjnych dla działalności 1-5 (B)                                                                  

Kwota netto  PLN 

VAT [23%]  PLN 

Kwota brutto  PLN 

Słownie kwota 

brutto PLN 
 

 

 

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia ……………… 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosimy do 

treści opisu zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi 

załącznik nr 2 do zaproszenia. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

5. Zapewniamy zgodność wykonanej pracy z ustaleniami oraz z obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi i dokumentami wyższego rzędu, wysoką jakość wykonanych 

prac oraz zachowanie pełnej poufności danych przekazanych i przetworzonych na użytek 

Zleceniodawcy z wyłączeniem przypadków, gdy Zleceniodawca wyraża zgodę 

na przekazanie danych lub ich przekazanie wynika z istniejących przepisów prawa, 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Akceptujemy warunki płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do siedziby Zamawiającego. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część zgodnie z pkt. 5 

zaproszenia do złożenia oferty są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 



 

 

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

 

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

(podpis i pieczątka Wykonawcy) 

 


