
     Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty 

 

Oferta 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,  zgodnie z  art. 4 ust. 8 ustawy 

z dnia 29  stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164  z późn. zm.), 

prowadzonym w  trybie zapytania ofertowego na  

Zaprojektowanie oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w lokalu niemieszkalnym nr U2  

w budynku przy ul. Władysława IV 7-15 w Gdyni. 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejska Biblioteka Publiczna  w Gdyni 

ul. Świętojańska 141-143 

81-401 Gdynia 

Adres poczty elektronicznej:  administracja@bibliotekagdynia.pl 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Firma: …………………..…………………………………………………………..………..……………………. 

Siedziba:.………………..…………………………………………………………..……………………… 

(dotyczy osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:….………………………………………………………………………………………. 

Nazwa przedsiębiorstwa1:……………………………………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy2:………………………………………………………………………………………… 

(dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej  

jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) 

 

NIP:…………………..……………… 

Regon:………………………………. 

 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Nr telefonu:………………………………… 

Nr faksu:3 ……………..…………………… 

Adres poczty elektronicznej:4…………………………………………………………………………….. 

 

I.  W nawiązaniu do Zaproszenia ofertowego oraz warunków tam przedstawionych zobowiązuję się do 

                                                           
1
 Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy podlegają wpisowi do ewidencji działalności 

gospodarczej. 
2
 Dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej którzy podlegają wpisowi do ewidencji działalności 

gospodarczej. 
3
 Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje. 

4
 Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje.  
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wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w/w Zaproszeniu na następujących warunkach:  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

    Całkowitą wartość przedmiotu brutto zamówienia wynoszącą: ….................................... PLN  

    (słownie:….................................................................................................................................) 

 

 

II.  Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z Zaproszeniem i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń oraz że zdobyłem 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

3) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy 

na  warunkach określonych w załączonym do Zaproszenia ofertowego „Wzorze umowy”. 

 

III. Jako załącznik do oferty nr 4 przedstawiam … szkiców projektowych, które prezentują kierunek, 

w jakim realizowany będzie projekt, w przypadku jego wyboru. 

 

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

       Miejscowość, data                                                 (czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                                                                                    lub imienna pieczątka i podpis)
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