
Nr sprawy: ZDW-DN-3-271-27/22 

Załącznik nr 1 

 

OFERTA 
       
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
www.zdw.krakow.pl  

1. Dane wykonawcy: 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
tel. ....................................................   
 
internet: http://..................................................... e-mail: .......................................................... 
 
NIP ................................................................. Regon ................................................................   

 
2. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zamówienie pn. „Zakup i dostawa środków 

ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji do siedzib 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – część nr 5”. 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie: 

 
...........................................zł (słownie: ............................................................................... ) brutto. 

 

3. Przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu do składania 
ofert. 

4. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy. 
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty       

i realizacji zamówienia. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
7. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawione w zaproszeniu do składania ofert istotne postanowienia 

umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach        
w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi.  
9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz ceny      

i innych warunków realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości,                       
w szczególności poprzez poinformowanie innych uczestników postępowania o jego wynikach            
oraz zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronie internetowej Zamawiającego 
www.zdw.krakow.pl. * 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) .......................................................... 

2) .......................................................... 

3) .......................................................... 

4) .......................................................... 

5) .......................................................... 

 

 

 

...............................................    ………........................................................................ 
(miejscowość i data) (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej / osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

* Skreślić, jeżeli nie dotyczy.  
Zaznacza się, wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, niemniej jednak wskazuje się, iż niewyrażenie tej zgody 
uniemożliwi udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, tzn. złożona przez niego oferta nie będzie mogła być brana pod 
uwagę w procesie wyboru wykonawcy zamówienia jako niespełniająca wymagań określonych w zaproszeniu. 

http://www.zdw.krakow.pl/
http://www.zdw.krakow.pl/

