
 

Załącznik nr 2 NP-50-1/2023   
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Przedmiot oferty:  NP-50-1/2023 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie 

 

Zamawiający: Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.  

Wykonawca  

(nazwa):.......................................................................................................................................................

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

adres: ul…..................................................................... nr……....../……...  

miejscowość:…...............................................................................  

kod: …….... -…............;  powiat:…................................................; 

województwo:…............................................................................. 

tel. (…..)…..............................; faks (…..)….............................; NIP:…....................................................; 

REGON:…........................................... 

http:// www…................................................................................................;  

e-mail:…....................................................................................................... 

 

 

Oferowana przez nas cena ryczałtowa za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie  zgodnie z załączoną 

specyfikacją na zasadach określonych w SWZ NP-50-1/2023 wynosi : 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 

Cena netto 

 

Podatek 

VAT 

 

Cena brutto 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

modernizacji przepompowni ścieków przy 

ulicy Warszawskiej w Stargardzie   

 

 

……………. 

 

 

……………. 

 

 

…………….. 

 

 

CENA OFERTOWA NETTO ………………….. , słownie:  ……………………………. zł   

Podatek VAT ……………………….., słownie:………………………..zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO ……………………., słownie: …………………… ZŁ 

 

1. Zobowiązuję się przygotować przedmiot zamówienia i przekazać Zamawiającemu decyzję o 

pozwoleniu na budowę, w okresie:  do dnia 30 listopada 2023 roku. 

2. Warunki płatności: przelew – do 30 dni od dnia dostarczenia faktury zamawiającemu a w przypadku 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej: 30 dni od dnia zamieszczenia faktury na platformie w taki 

sposób, aby była ona dostępna dla Zamawiającego. Faktura płatna będzie po podpisaniu protokołu 

zdawczo-odbiorczego bez stwierdzonych wad.  

3. Płatność następować będzie w transzach: 



a) 80 % wynagrodzenia całkowitego – …………… netto - słownie: (………) plus podatek VAT – 

…….…… zł  słownie: (……).Razem brutto …………….. słownie: (….…………)  

Płatne po złożeniu kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzie (po 

akceptacji Zamawiającego) celem uzyskania pozwolenia na budowę, potwierdzone kserokopią 

odpowiedniego wniosku.  

b) 20 % wynagrodzenia całkowitego - …….…... netto- słownie: (…………..) plus podatek 

VAT……….… zł (………..). Razem brutto - ………….. zł słownie: (……………………………….). 

Płatne po otrzymaniu przedmiotowego pozwolenia na budowę. 

 

4. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy ** podatnikiem podatku VAT.  

5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 

nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.  

6. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835). 

7. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ i w przypadku 

udzielenie nam niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

określonych w SWZ, wyjaśnieniach treści SWZ, modyfikacjach SWZ i w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy podmiotem z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – tak/nie** 

9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia  

10. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w §24 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.,  

do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

11. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą: 

 

  1. ………………………………….……….…………                  ……………………………..…………………. 
                                                 (imię i nazwisko)                                                                                                        (pełniona funkcja) 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu w postępowaniu ………………………………... nr tel.……………………. 

 

 

Miejscowość:................................................................. 

 

Data:.......................... 2023 r.        



                                                                                                                                          

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

                                               Podpis(y)osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

** - niepotrzebne skreślić 

 


