
Załącznik nr 4 

 

…………………....................... 

          (miejscowość, data)  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Zamawiającego: 

 Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu  

 Adres: 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2 

 NIP: 639 170 36 53 

 REGON: 273 159 157 

 Telefon: 0-32/ 414 40 00 

 Fax: 0-32/ 414 47 00 

 

Dane Wykonawcy: 

 Nazwa: …………………..…………………………………………... 

 Adres: …………………….………………………………………….. 

 NIP: ……………………...…….. 

 E-mail: .........................................., tel.: .............................................. 

 

I.   Nazwa zamówienia: Sporządzenie projektów zmiany stałej organizacji ruchu w celu ustawienia 

przy drogach tablic o treści STREFA NADGRANICZNA na potrzeby Śląskiego Oddziału Straży 

Granicznej. 

II.  Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia: 

1. Termin wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy: -………………… 

2. Czas trwania gwarancji na zamówiony przedmiot: - ………………………….…….. 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

 

III.   Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ……………………....zł       brutto……………………………zł 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 



IV.  Oświadczam, że: 

1. łączna ofertowa cena została przygotowana zgodnie z wymogami zapytania ofertowego  

w tym z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia; 

2. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

3. zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki udzielenia zamówienia akceptuję i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyłem wszelkie konieczne informacje niezbędne do 

przygotowania oferty, oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do realizacji 

przedmiotu zamówienia na w/w warunkach; 

4. składając niniejszą ofertę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Śląski Oddział Straży Granicznej w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu 

realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych 

czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2018 poz. 1000 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz - 

w przypadku wyboru mojej oferty - na potrzeby realizacji zadania opisanego w niniejszej 

ofercie. 

 

V. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są: 

1. Formularz cenowy  TAK/NIE* 

2. Wykaz usług polegających na sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu TAK/NIE* 

3. Oświadczenie o czasie trwania gwarancji TAK/NIE* 

4. Inne ……………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………………. 

      podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli  

         w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych  

                             lub właściwego pełnomocnictwa 

 

 

 

 

 

 niepotrzebne skreślić ٭

 


