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Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

 

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NA:  

  DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
ww  rraammaacchh  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu  ::  

„„ŚŚLLĄĄSSKKII  SSYYSSTTEEMM  IINNFFOORRMMAACCJJII  TTUURRYYSSTTYYCCZZNNEEJJ””  

wwssppóółłffiinnaannssoowwaanneeggoo  zzee  śśrrooddkkóóww    

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013,  
Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

 
ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  
ul. Mickiewicza 29 , 40-085 Katowice  
woj. śląskie 
tel. 0048 32 207 2071,  fax. 0048 32 207 2072 
www.silesia-sot.pl, e-mail: info@silesia-sot.pl 

 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Regulaminu przetargu dla niniejszego zamówienia, a w szczególności z 

Częścią III Regulaminu – Kontraktem, przyjmuję (przyjmujemy) jego treść do wiadomości i stosowania oraz nie 
wnoszę (nie wnosimy) do niego zastrzeżeń.  

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Regulaminu przetargu, wyjaśnień do 
niego oraz jego modyfikacji, a także treścią Kontraktu,  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 

 

..................... PLN netto (słownie: .......................................................................... PLN netto) 

plus należny podatek VAT w wysokości ....................... PLN (stawka …….%),  

co czyni łącznie cenę ...................... PLN  brutto (słownie: ....................................................... PLN brutto) 

4)  niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

http://www.silesia-sot.pl/
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5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę na warunkach 
określonych w Regulaminie przetargu, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią Regulaminu, 

6) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia*, 

7) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 
zamówienia, 

8) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*: 

 
L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

1.    

2.    

9) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części 
niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom *: 

 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa Podwykonawcy 

1.   

2.   

 

 

5. Podpis(y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

Nazwisko i imię 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

 w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu 

Wykonawców(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
 i data 

1.      

2.      

 

-------------------------------------------------------------------- 

*  - niepotrzebne usunąć/przekreślić  

 

 


