
Załącznik nr 3 
 
Targi Kielce S.A. 
Ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce 
Woj. Świętokrzyskie 
Tel. (041) 3651222 
Fax. (041) 3456261 
www.targikielce.pl/przetargi 
e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl 
               kawecki.p@targikielce.pl 
 

Kielce 09.09.2013 r.  

 

OFERTA 
na: 

DOSTAWĘ SYSTEMU ILUMINACJI WIEŻY WIDOKOWEJ NA TERENIE TARGÓW KIELCE S.A. 
WRAZ Z UCHOMIENIEM. 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

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

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

 
1. Oferujemy wykonanie całego zakresu robót będącego przedmiotem zamówienia 

zapewniającego osiągnięcie rezultatu w postaci DOSTAWA SYSTEMU ILUMINACJI WIEŻY 
WIDOKOWEJ NA TERENIE TARGÓW KIELCE S.A. WRAZ Z UCHOMIENIEM  za całkowitą 
cenę ryczałtową: 

  
brutto  ................................................... PLN 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………),  

w tym VAT ................................................... PLN 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………),  

netto ................................................... PLN 

(słownie złotych: ................................................................................................................), 

 
 

Oświadczamy , że powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia i została wyliczona zgodnie z wymogami ZDR. 
Cena jest ostateczna i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
Do oferty należy załączyć ceny jednostkowe netto i brutto wszystkich urządzeń. 

 

mailto:jamrozik.d@targikielce.pl
mailto:kawecki.p@targikielce.pl


2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, a tym samym 

uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową , oraz dokonaliśmy wizji 

lokalnej  w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i 

pełną realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 

zawarcia umowy na przedstawionych w tym wzorze warunkach, w miejscu i terminie  

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że uważamy się związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu do składania ofert. 

5. Wadium w kwocie zł ..................., słownie ..................................................................... 

wniesione zostało w formie 

............................................................................................ w dniu ..............2013 r. 

6. Oświadczamy, że strony wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 

parafowane, a cała oferta składa się z ....................... stron. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami podatku VAT. Nasz nr NIP: .............................. 

8. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywać będą: 

 
 
 1. .........................................................  ........................................................ 
       (imię i nazwisko)               (imię i nazwisko) 
 
 

 2. .........................................................  ........................................................ 
       (imię i nazwisko)               (imię i nazwisko) 

 
9. Integralną część oferty stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty zgodnie z 

postanowieniami ZDR (pkt 7 – Zawartość oferty)( należy wyspecyfikować wszystkie 
załączniki ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................... 
        data i podpis 


