
   
  

 

 

Bezpieczna Przystań 

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  

4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II” 

 
          Załącznik nr 3 
 
           .............................................. 

                              (miejscowość, data) 
                                
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Dane Zamawiającego 
Nazwa organizacji: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 
Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 78 
E-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl, tel.: 89 750 30 02 

 
Dane Wykonawcy 
Nazwa: …………………..…… 
Adres: …………………….….. 
NIP: ……………………...…….. 
E-mail: .........................................., tel.: .............................................. 
 

I. Nazwa i nr zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadnia pn. „Budowa 
ciągów komunikacyjnych na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Kętrzyn”  
 
II. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia1: 

1. termin wykonania zamówienia 60 dni od daty zawarcia umowy  
 
III. Oświadczam2, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu. 
IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za3: 

 
Cena wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie poszczególnych elementów 
zamówienia wynosi: 

1.  Chodnik ze schodami terenowymi przy budynku nr 26A   
- cena: ...............................…. zł  
(słownie:................................................................................................................  
złotych ....../100); 
 

                                                           
1 Należy uwzględnić wszystkie obligatoryjne elementy oferty dotyczące realizacji zamówienia, które mogą mieć 
wpływ na cenę np. cechy i parametry towaru, okres gwarancji, termin płatności itp. 
2 Przywołane oświadczenie jest tylko przykładowe, zamawiający może dodać kolejne oświadczenia Wykonawcy 
w tym np. te dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. 
3 Jeżeli dotyczy beneficjent powinien wstawić szczegółowy tabelaryczny cennik do wypełnienia przez 
Wykonawcę. 



 

 
2.  Chodnik łączący teren siłowni zewnętrznej z placem zabaw 

- cena: ...............................…. zł  
(słownie:................................................................................................................  
złotych ....../100); 
 

3.  Chodnik łączący ciąg komunikacyjny przy bramie z chodnikiem siłowni zewnętrznej 
- cena: ...............................…. zł  
(słownie:................................................................................................................  
złotych ....../100); 

 
Cena wraz z należnym podatkiem VAT  za wykonanie całości zamówienia wynosi:  

...............................................…. zł 
(słownie: ...............................................................................................................................
.........................................................................................................  złotych ....../100). 
 

V. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty 
są4: 

1) Formularz ofertowy. 

2) Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji.  

3) Uzupełniony i podpisany projekt umowy. 

4) Wykaz wykonanych robót. 

5) Podpisana klauzula informacyjna RODO 
        

          
                            …………………………………………. 

                                                                                                        podpis osoby uprawnionej 

                                                           
4 Np. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie lub uprawnienia: 
curriculum vitae, list motywacyjny, kopia dyplomu, specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia itp. 

 


