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__________________________________ 

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych 
 
 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
NAZWA: …………………………………………..…………………………………………… 
 
SIEDZIBA: …………………………………………………………………………………….. 
 
STATUS (FIRMA CZY OSOBA FIZYCZNA)………………………………………………………. 
 
ADRES DO KORESPONDENCJI: ……………………………………………………….… 
 
NR TEL/FAX: …………………………………………………………………………………  
 
NR NIP: ………………………………………………………………………………………... 
 
NR REGON/PESEL (ZALEŻNIE OD STATUSU): 
…………………………………………………………...……………………… 
 
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………...… 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.:  

 
„DOSTAWA 120 PLATFORM LĘGOWYCH DLA RYBOŁOWA DO WYBRANYCH OBSZARÓW 

NATURA 2000 W POLSCE” 

 

 
Kryterium cena** (części, na które Wykonawca nie składa oferty należy przekreślić): 
 
 
Zadanie 1. Dostawa 10 platform lęgowych do OSO Puszcza Barlinecka (PLN080001) 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 

                                                 
 w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 
** Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie 

odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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Zadanie 2. Dostawa 10 platform lęgowych do OSO Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLN080005). 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 
Zadanie 3. Dostawa 8 platform lęgowych do OSO Puszcza Borecka (PLN280006). 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 
Zadanie 4. Dostawa 16 platform lęgowych do nadleśnictw: OSO Puszcza Napiwodzko-Ramucka 
(PLN280007). 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 
Zadanie 5. Dostawa 12 platform lęgowych do OSO Puszcza Piska (PLN280008).  
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 
Zadanie 6. Dostawa 9 platform lęgowych do OSO Puszcza nad Gwdą (PLN300012). 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 

Zadanie 7. Dostawa 8 platform lęgowych do OSO Puszcza Notecka (PLN300015). 

– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 
Zadanie 8. Dostawa 6 platform lęgowych do OSO Dolina Dolnej Odry (PLN320003) 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 
Zadanie 9. Dostawa 10 platform lęgowych do OSO Ostoja Wkrzańska (PLB320014) 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 
Zadanie 10. Dostawa 6 platform lęgowych do OSO Ostoja Witnicko-Dębniańska (PLB320015). 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
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Zadanie 11. Dostawa 15 platform lęgowych do OSO Lasy Puszczy nad Drawą (PLN320015). 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi  
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN 
 
Zadanie 12. Dostawa 10 platform lęgowych do OSO Ostoja Cedyńska (PLN320017) 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN. 
 
Przedstawiam/-my łączną ofertę na zadania nr: …………………………………na ogólną kwotę: 
– cena ogólna mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi 
netto:............................................PLN   
plus należny podatek VAT w wysokości ........................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto:...........................................PLN  
 
1. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy, wg 
harmonogramu: 

 Wymagany termin wykonania 50% zamówienia (tj. zamontowania co najmniej 

połowy platform w danej części zamówienia): do 90 dni od podpisania umowy. 

 Wymagany termin wykonania 75% zamówienia (tj. zamontowania co najmniej ¾ 

ilości platform w danej części zamówienia): 120 dni od podpisania umowy. 

 Wymagany termin wykonania 100% zamówienia: 180 dni od podpisania umowy. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia montażu platform „na żądanie”, 

tj. dojazd i montaż platformy musi nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Zamawiający informuje, że ilość platform montowanych ”na żądanie” 

nie przekroczy 8% ogólnej liczby platform objętych daną częścią zamówienia (obliczenie 

nastąpi przy założeniu zaokrąglania do pełnych jedności). 
2. Oświadczam(-y), że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia w tym w szczególności jego dostawą i wniesieniem do siedziby nadleśnictw wskazanych 
przez Zamawiającego. 

3. Zamówienie zostanie zrealizowane: samodzielnie/przy udziale podwykonawcy(-ów) 
Podwykonawca(-y) będzie(-ą) wykonywać następujący zakres prac wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………….  

4. Oświadczam(-y), że: dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w 
sposób i terminach określonych w SIWZ oraz projekcie umowy (zał. nr 3). 

5. Oświadczamy, że skierowany przez nas od realizacji zadnia Kierownik zespołu po posiada 
….. letnie doświadczenie w pracach terenowych jako samodzielny wykonawca badań i ochrony 
gatunków szponiastych. 
6. Oświadczam(-y), że Wykonawca zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej 
zawarte. 
7. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
8. W przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ (w tym z projektem umowy), w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

                                                 
 niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia i nie podania danych Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje 
zamówienie samodzielnie. 
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9. Warunki płatności: Faktura/rachunek na podstawie protokołu odbioru płatna przelewem na 
rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia oryginału faktury/rachunku. 
10. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr ...... 
do nr ...... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. 
 
 
Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że załączone do 
oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 
 
 
 
 
 
Osoba(-y) upoważnione do kontaktów ze strony Wykonawcy z Zamawiającym, to: 
 
___________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, tel lub fax, e-mail) 
 
Oświadczam(-y), że: 
Sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 
 
 
___________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną) 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i nie 
wnoszę do nich zastrzeżeń. 
 
 
Oferta wraz z załącznikami liczy łącznie __________ kolejno ponumerowanych stron. 

 

___________, dn. ________,  
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania 
Wykonawcy) 


