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                                                                                                 Miejskie Przedsiębiorstwo  

                                                                                                 Komunikacyjne sp. z o.o. 

                                                                                                 Ul. Kołobrzeska 40 

                                                                                                 10-434 Olsztyn 

 

                                             

OFERTA 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę opracowania dokumentacji projektowej na 

wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych PV „WSCHÓD” na budynkach 

nowobudowanej zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie wraz z 

dostosowaniem systemu rozdziału mocy w podstacji trakcyjnej STT3 „ZAJEZDNIA” do 

pracy w powiązaniu z dwiema instalacjami PV. oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

decyzji – pozwolenie na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w 

inwestycji oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie 

oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

                     Nr KRS/CEIDG 

 

 

1. Ryczałtowa Cena oferty (z VAT): ………………………PLN wykonania 

zamówienia  

słownie ………………………………………………………………………….. 

W tym stawka należnego podatku VAT ……. % 

2. Ryczałtowa Cena oferty (bez VAT): ………………………..PLN wykonania 

zamówienia 

słownie …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Nr sprawy TE/9/2022                                                                                                        Załącznik nr  2 do IWZ 

                                                                                                                                          formularz ofertowy                                                 

Nr sprawy: TE/9/2022 
 Strona 2 

3. Okres uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem kompletnej dokumentacji tj. 

Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno – Budowlanego oraz 

Projektu Techniczno – Wykonawczego wynosi …………………………………. m-cy . 

 

W przypadku braku wypełnienia pkt. 3  Zamawiający uzna i przyjmie do wyliczenia 

kryterium maksymalny wymagany okres tj. 10 miesięcy.  

 

 

 Oświadczamy ponadto, że: 

 zapoznaliśmy się z treścią IWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania 

oferty, 

 akceptujemy wskazany w IWZ okres związania złożoną ofertą, 

 cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.  

 akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się 

do podpisania umowy na warunkach zawartych w IWZ, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

 zobowiązujemy się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wg. własnego 

projektu. 

 Udzielamy 24 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 

 

Upoważnionym przedstawicielem do kontaktów z zamawiającym jest: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

( Osoba do kontaktów, , nr telefonu,  adres e –mail ) 

                                                                                                      

                                                                                                   ……………………….. 

                                                                                             Data, podpis i pieczęć imienna upoważnionego 

                                                                                                                                                          przedstawiciela Wykonawcy  

   


