
            zał. nr  2 
OFERTA  PRZETARGOWA 

 
Przedmiot oferty: 
ZARZĄDZANIE, EKSPLOATACJA  I  KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 
GMINIE REWAL 

 
Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 
Wykonawca (pieczęć): ....................................................................................................................  
            
              .................................................................................................................................................  
 REGON ....,  NIP ....... tel. ......  
 województwo zachodniopomorskie,  email .... 
1.  Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeżeń 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o f e r u j e m y wykonanie 
zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag 
co do procedury udzielenia zamówienia.   

2.  Oferowana cena ryczałtowa wynosi (razem za cały okres trwania umowy): ......... PLN brutto 
(słownie brutto: ........... /100PLN), ...... PLN netto, VAT .......% tj. ........... PLN,  

      W tym: 
� odpłatność w roku 2007  -  ...  PLN brutto,  ......... PLN netto.  
� odpłatność w roku 2008  -  ...  PLN brutto,  ......... PLN netto. 
� odpłatność w roku 2009  -  ...  PLN brutto,  ......... PLN netto. 
� odpłatność w roku 2010  -  ...  PLN brutto,  ......... PLN netto. 

2.1 Koszt jednostkowy usługi : 
� słup - ........... PLN brutto, .........PLN netto  
� oprawa - ......... PLN brutto, ........... PLN netto. 

 

3.  Zamówienie wykonamy w terminie: od 01.04.2007 r.  do 31.12.2010 r .  
4   Nasza oferta przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 
5.  Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy. 
6.  Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a także zaplecze materiałowo-    
     sprzętowe uprawniające do wykonania przedmiotowej usługi. 
7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:  

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego 
rejestru, 

b) załącznik z oświadczeniami, 
c) wykaz osób (osoby) wraz z wymaganymi uprawnieniami. 
d) ................... 

8.  Oświadczamy, że podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do     
     prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.  
9. Oświadczamy, że w dacie zawarcia umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych,    
      przedłożymy dokument ubezpieczenia, stosownie do zapisów punktu 10.12 SIWZ 
 
  
    
 

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

                                      (podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym                   
                                      do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo) 


