
   Załącznik nr 2 do ZDR 
 
 

 
Targi Kielce S. A. 

Kielce, ul Zakładowa 1 
 

 
OFERTA 

Na 
„Budowę infrastruktury światłowodowej w halach i na terenie zewnętrznym (okablowanie) 

dla telewizji dozorowej na terenie Targów Kielce S.A.” 
ETAP - I 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
nr telefonu, adres e-mail 

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

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

 
 

1  Oferujemy  wykonanie   całości zadania określonego w przedmiocie zamówienia : 

        za cenę brutto  ................................................... PLN 

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

        w tym VAT w  wysokości ………….. % tj. ................................................... PLN 

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

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

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

2.     Na powyższą cenę składają się: 

        - część wspólna okablowanie hal A, B, C, D, G – netto zł ……………………… 

        - teren  zewnętrzny -  okablowanie  -                   netto zł ……………………… 

2  Termin  realizacji …………………………………………………………………     

3 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, projektem 

wykonawczym, dokonaliśmy przeglądu oferowanych robót w naturze,  a tym samym 

uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania i wyceny  

przedmiotu zamówienia.  



4 Oświadczamy, że stanowiący załącznik nr 3 do ZDR wzór  umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 

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

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5 Oświadczamy, że uważamy się związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg 

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

6 Wadium w kwocie  10 000,00 zł  (słownie: pięć  tysięcy złotych) wniesione zostało w 

formie ............................................................. w dniu ............................... 

7 Oświadczamy, że strony wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 

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

8 Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami podatku VAT.  

Nasz nr NIP: …………………………….. 

9 Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywać będzie ……………….. 

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

(imię i nazwisko) 

10 Na oferowane roboty udzielamy  36 miesięcy gwarancji. 

11 Integralną część umowy stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty: 

12 -  …………………………………………………………….. 

13 -  …………………………………………………………….. 

14 -  inne  ……………………………………………………… 

 

 
 
 
          

 
                                                                                       ....................................................... 
        data i podpis 
 
 
W załączeniu : 
- kosztorys  ofertowy 


