Załącznik Nr 2 do SIWZ

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Tel………………………….. fax……………………………….. REGON…………………………
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Narwiański Park Narodowy,
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy
Przystępując do prowadzonego przez Narwiański Park Narodowy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Monitoring przyrodniczy na torfowisku Rynki w latach 20102012” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
………………….………………zł brutto …………………………………………………………zł
(słownie)

………………………………….zł netto …………………………………………………………zł
(słownie)

Oświadczam, że:
1) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
2) Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
4) Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
5) W razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia przed podpisaniem umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej
w ofercie.
6) Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralne część oferty są:
a) Załącznik Nr 3 Oświadczenie w trybie art. 22
b) Załącznik Nr 4 Oświadczenie art. 24
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c) Załącznik Nr 5 Wykaz prac lub publikacji naukowych ekspertów biorących udział w
przedsięwzięciu w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
d) Załącznik Nr 6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia.
e) Załącznik Nr 7 Deklaracja woli współpracy.
f) Potwierdzenie wpłaty wadium.

...................................., dn. ..................................................
(miejscowość)

(data)

……………………………………...
(podpis)
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