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Załącznik nr 3a 

                                                                                    miejscowość, dnia ….......….. 20...... r.  
 
………………………………………….............……….. 
(pieczęć wykonawcy składającego ofertę) 

 

RIM.271.3.2021 

RIM.271.14.2021 
znak komórki wnioskującej  

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na1): 

Opracowanie dokumentacji dotyczącej: 

1) „Z lekkoatletyką za pan brat” przy Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 

Szmidta, działka nr ewid. 168 w obrębie 20; 

2) Pumptrack – rowerowy tor ziemny przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim  

(dz. nr 114, 115, 116, 127/1, 126/1, 125/1 obręb 36); 
(nazwa zamówienia) 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

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

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

KRS/CEIDG ....................................................................................................................................... 

NIP: 

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

REGON: 

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

KRS/CEIDG ....................................................................................................................................... 

nr tel./fax: 

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

adres e-mail:                      

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

numer rachunku bankowego: ............................................................................................................ 

2. Oświadczam, że: 

 jestem podatnikiem VAT / firma jest podatnikiem VAT 
 

 nie jestem podatnikiem VAT 

3. Oferuję  za realizację całości przedmiotu zamówienia za: 

 

1) Opracowanie dokumentacji dotyczącej: „Z lekkoatletyką za pan brat” przy Szkole 

Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta, działka nr ewid. 168  

w obrębie 20; 

netto: ....................................................................................................................................... PLN 

słownie netto:........................................................................................................................ 

plus ......... % podatku VAT = ........................... PLN  

słownie VAT: ………………………………….. 

brutto: ........................................................................................................................................ PLN  

słownie brutto :.................................................................................................................................. 
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2) Opracowanie dokumentacji dotyczącej: Pumptrack – rowerowy tor ziemny przy 

ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr 114, 115, 116, 127/1, 126/1, 125/1  

obręb 36); 

netto: ....................................................................................................................................... PLN 

słownie netto:........................................................................................................................ 

plus ....... % podatku VAT = ........................... PLN  

słownie VAT: ………………………………….. 

brutto: ........................................................................................................................................ PLN  

słownie brutto :.................................................................................................................................. 

 

4. Zobowiązuję się dla: 

 

1) Opracowanie dokumentacji dotyczącej:  „Z lekkoatletyką za pan brat” przy Szkole 

Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta, działka nr ewid. 168  

w obrębie 20; 

 

a) wykonać zamówienie określone w terminie do dnia .......................... / ......... 2) dni / tygodni/ 

miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, 

b) udzielić na przedmiot zamówienia ……2) miesięcy gwarancji / wydłużyć czas rękojmi na 

……. miesięcy), 

c) ………………………………………...........................................................................................; 

 

1) Opracowanie dokumentacji dotyczącej: Pumptrack – rowerowy tor ziemny przy 

ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr 114, 115, 116, 127/1, 126/1, 125/1  

obręb 36); 

a) wykonać zamówienie określone w terminie do dnia .......................... / ......... 2) dni / tygodni/ 

miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, 

b) udzielić na przedmiot zamówienia ……2) miesięcy gwarancji / wydłużyć czas rękojmi na 

……. miesięcy), 

c) ………………………………………...........................................................................................; 

5. Akceptuję projekt umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty jako 

najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w wymaganym terminie, na warunkach określonych 

przez zamawiającego. 

6. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi wymaganiami 

zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia stawianymi przez zamawiającego i nie wnoszę 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ..................................................................................................., 

2) ...................................................................................................; 

3) ………………………………………………………………………...; 

4) …………………………………………………………………………; 

5) ………………………………………………………………………….;  

 

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

(data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Instrukcja wypełniania formularza: 
 

1) Wypełnia komórka wnioskująca.  
2) Wypełnia komórka wnioskująca - należy wymienić wszystkie istotne wymagania zamawiającego  

w tym w szczególności określone kryteriami oceny ofert. 
 

2.  zaznaczyć właściwe 

 


