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ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i adres wykonawcy: 

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

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

Tel. …………………………….…Fax………………………….…. 

E-mail: …………………………………………................... 

NIP……...…………..…..….. REGON….………………...... 

OFERTA 

My niżej podpisani …................................................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, składamy niniejszą ofertę na: 

usługę zaplanowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budynek zabytkowy Akademii 

Muzycznej, położony przy ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu, o którego finansowanie Uczelnia zamierza 

aplikować w ramach konkursu Ochrona atmosfery, Budownictwo Energooszczędne, Część 1) 

„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym: 

1. Za Zadanie I - opracowanie audytów energetycznych, oświetlenia i OZE, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym kwotę netto: 

………….………………………….zł, plus podatek VAT:……………………………….zł, co łącznie daje kwotę 

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

Płatność za wykonanie zadania I po odbiorze opracowania przez Zamawiającego potwierdzonym 

protokołem odbioru.  

2. Za Zadanie II - opracowanie optymalnej koncepcji rozwiązań technicznych, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym kwotę netto: 

………….………………………….zł plus podatek VAT:……………………………….zł, co łącznie daje kwotę 

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

Płatność za wykonanie zadania wyłącznie w przypadku podpisania przez Zamawiającego umowy 

o dofinansowanie z NFOŚiGW i na podstawie protokołu odbioru.  
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3. Za Zadanie III - opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z regulaminem 

planowanego konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi na dzień złożenia wniosku 

kwotę netto: ………….………………………….zł plus podatek VAT:……………………………….zł, co łącznie daje 

kwotę brutto: …………………………. zł (słownie: ……………………..złotych).  

Płatność za wykonanie zadania: 

3.1.  50 % wartości określonej w pkt. 3, wyłącznie w przypadku pozytywnej oceny formalnej 

wniosku o dofinansowanie złożonego przez lub na rzecz Zamawiającego i na podstawie 

protokołu odbioru.  

3.2.  50 % wartości określonej w pkt. 3, wyłącznie w przypadku pozytywnej oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie złożonego przez lub na rzecz Zamawiającego  

i na podstawie protokołu odbioru.  

 

Oświadczamy, że: 

1. Zamówienie (cały zakres) zrealizujemy w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, 

2. Zamówienie zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty jej otwarcia. 

4. Spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Cena wskazana w niniejszej ofercie pokrywa wszelkie koszty i wydatki związane 

z realizacją zamówienia. 

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w zapytaniu ofertowymi i w załączniku nr 1 do tego zapytania, w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

............................., dnia ................................ 

 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


