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Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Oznaczenie Wykonawcy:  

Adres i siedziba Wykonawcy  

e-mail  

telefon  

NIP  

REGON  

KRS  

 

Oznaczenie Zamawiającego: 

Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą 

PROMET-PLASC S.C. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 
(dalej jako „Zamawiający”) 

siedziba Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 
adres korespondencyjny: Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 
NIP 9120001797 
REGON 931002254 
Telefon +48 71 757 23 02 
e-mail przetargi@promet-plast.eu  
Punkt kontaktowy:   Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 
Osoba do kontaktów: Andrzej Jeżewski  
Adres strony internetowej Zamawiającego www.promet-plast.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona 
jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

www.promet-plast.pl 

 

1. W związku z opublikowaniem z Bazie Konkurencyjności ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie 
usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym 
Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW” polegających na: (1) zarządzaniu projektem, 
(2) sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi całego procesu inwestycyjnego w 
branży: elektrycznej i konstrukcyjno – budowlanej wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych projektu, (3) prowadzeniu działań 
informacyjnych i promocyjnych, niniejszym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu 
zamówienia za ryczałtową cenę netto wyrażoną w PLN …………………………… (słownie: …………. 
……………………………………………………………………). 

2. Wypłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Informacja dot. kryteriów oceny ofert: 

 

Kryterium  

Cena [PLN]  

Doświadczenie kierownika zespołu 

zarządzającego (wartość inwestycji PLN) 

 

mailto:promet71@wp.pl
http://www.promet-plast.pl/
http://www.promet-plast.pl/
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Dostępność w siedzibie Zamawiającego 

(godziny w tygodniu) 

 

Czas reakcji na zlecenie Zamawiającego  

(w godzinach) 

 

 

4. Wykonawca niniejszym oświadcza, że: 

a. zapoznał się z treścią ZAPYTANIA OFERTOWEGO i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

b. przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym przez Zamawiającego, 

c. okres związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni, 

d. w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zobowiązuje się on do zawarcia 

umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

e. wszystkie zamieszczone w ofercie informacje są aktualne na dzień jej złożenia, 

f. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenia, a także zasoby do należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

g. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

h. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

i. przyjmuje bez zastrzeżeń treść umowy współpracy, stanowiącej załącznik do ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO. 

 

_________________________                                                                      _________________________   

      (Miejscowość, data)                                                                                                   ( Podpis)  


