
załącznik nr 1   
EZ-ZR-55-2021 

FORMULARZ OFERTOWY 
Przedmiot oferty: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie. 
 
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

Wykonawca (nazwa):  

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

adres: ul. ................................................ nr ......./......  miejscowość: ..................................................................  

kod: ....... - ............;  powiat: ............................................; województwo: .......................................................... 

tel. (.....) ......................; faks (.....) .........................; NIP: .....................................; REGON: ............................. 

http:// www. ...........................................................; e-mail: ................................................................................ 

 
1. Oferowana przez nas cena ryczałtowa za opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie zgodnie z załączoną specyfikacją 
na zasadach określonych w SWZ EZ-ZR-55-2021 wynosi : 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot zamówienia 

 

 
Cena netto 

 
Podatek 

VAT 

 
Cena brutto 

1. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla 
Pyrzyckiego w Stargardzie 

 

 

……………. 

 

 

……………. 

 

 

…………….. 

 
 
CENA OFERTOWA ………………….. brutto……………………………. zł  (słownie):  
...................................................................................... 

Forma złożenia oferty: 
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2021 godz. 10:00 w formie*: 
• Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub w wersji elektronicznej na e-mail: oferty@mpgk.stargard.pl    
 

2. Zobowiązuję się przygotować przedmiot zamówienia i przekazać Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na 

budowę, w okresie:  do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
3. Warunki płatności : przelew – do 30 dni od dnia dostarczenia faktury zamawiającemu a w przypadku 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej: 30 dni od dnia zamieszczenia faktury na platformie w taki sposób, aby 

była ona dostępna dla Zamawiającego. Faktura płatna będzie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

stwierdzonych wad.  

Płatność następować będzie w transzach: 

a/ 80 % wynagrodzenia całkowitego – …………… netto - słownie: ( ………. ) plus podatek VAT – …….…… zł  
słownie: (……). 

Razem brutto …………….. słownie: (….…………) płatne po złożeniu kompletnej dokumentacji w Starostwie 

Powiatowym w Stargardzie (po akceptacji Zamawiającego) celem uzyskania pozwolenia na budowę, potwierdzone 

kserokopią odpowiedniego wniosku.  



b/ 20 % wynagrodzenia całkowitego - …….…... netto- słownie: (…………..) plus podatek VAT……….… zł 
(………..). Razem brutto - ………….. zł słownie: (……………………………….), płatne po otrzymaniu 

przedmiotowego pozwolenia na budowę. 
 
4. Zobowiązujemy się (w przypadku wyboru naszej oferty) do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we  

wzorze umowy, w siedzibie Zamawiającego tj. miejsce podpisania umowy: Stargard, u. S. Okrzei 6, w terminie 

ustalonym z Zamawiającym.    
 
Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, umowę podpisywały będą 

upoważnione do tego następujące osoby:  
 
 

1.  .................................................     …………………………………… 
              ( imię i nazwisko )                                                            ( pełniona funkcja  )     

   
5. Oświadczamy, ze jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem VAT, posiadamy NIP nr ………….  
 
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu. 
 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym:  
 
      .........................................................................................................  tel.  ……………………..  

 data………………………..        

      ………………………………………                                                                                                                                                                                                

 Pieczęć firmowa Oferenta             (podpisy składających oświadczenia) 

                                                                                         ( z pieczątkami imiennymi ) 

 


