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………………............…………………. 
  (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
 

- WZÓR - 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
Dane Wykonawcy 

Nazwa: ............................................................................................................................................................ 

Siedziba: ......................................................................................................................................................... 

Adres e-mail: ................................................................................................................................................. 

Strona internetowa: ................................................................................................................................... 
Numer telefonu: ..............................................................  
Numer faksu: ..................................................................... 
Numer REGON: ............................................................... 
Numer NIP: ......................................................................... 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług kurierskich 
z materiałami egzaminacyjnymi na obszarze kraju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
województw dolnośląskiego i opolskiego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we 
Wrocławiu, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia przestawiono w poniższej 
tabeli: 
 

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia:  zł 

VAT w kwocie:  zł 

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:  zł 

Słownie: 

 
 
Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 
umowy jest/są: 
1) ............................................................................................................ tel. kontaktowy, faks: .................................................... 

zakres odpowiedzialności ..................................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................ tel. kontaktowy, faks: .................................................... 

zakres odpowiedzialności ..................................................................................................................................................... 
 
 
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej 
przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 
Stanowisko ................................................................................................... 
Imię i nazwisko ........................................................................................... 
Tel./faks ......................................................................................................... 
Uwagi .............................................................................................................. 
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Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
3) Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny 
z warunkami/parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej. 
 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1) regulamin wewnętrzny świadczenia usług kurierskich przez Wykonawcę 
2)  ……………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy: 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Inne informacje Wykonawcy, w tym informacje na temat ewentualnych podwykonawców:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ............................................................                 ............................................................ 
                   Imiona i nazwiska osób uprawnionych            Czytelne podpisy osób uprawnionych  
                      do reprezentowania Wykonawcy               do reprezentowania Wykonawcy 

  
 


