
 

 
 
 

 

Załącznik nr 1 (formularz Oferty ) 

Do Ogłoszenia o postępowaniu konkurencyjnym 

 

 

 

 

………………………………………… 

Oferent/konsorcjum firm 

 

………………………………………… 

Adres 

 

………………………………………… 

 

NIP 

 

………………………………………… 

 

oznaczenie podmiotu w którym przechowywana jest dokumentacja 

Oferenta (KRS lub CEIDG) 

 

………………………………………… 

 

numer pod którym Oferent  jest wpisany do KRS/CEIDG 

 

………………………………………… 

 

wysokość kapitału zakładowego (jeśli dotyczy) 

………………………. 

 

  

OFERTA WSTĘPNA/OSTATECZNA* 
*Niepotrzebne skreślić 

 

Złożona EXPRO Spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie, ul. Nad Strugą 7 

 

 



 

 
 
 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o postępowaniu konkurencyjnym którego 

przedmiotem jest: zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie  sieci 

dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w 

powiecie rzeszowskim, gminie Dynów, miejscowościach: Wyręby, Ulanica, 

Dylągowa, Dąbrówka Starzeńska, Pawłokoma, Harta, a w szczególności:  

 

1. Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci NGA (w 

tym uruchomienie co najmniej 360 użytkowników końcowych) 

2. Dostawa sprzętu aktywnego wraz z montażem i uruchomieniem (w 

tym uruchomienie co najmniej 360 urządzeń u użytkowników 

końcowych)  

w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie 

rzeszowskim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do 

wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym 

przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-

2013 

 (Ogłoszenie) 

 

 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących 

warunkach: 

 

za cenę:  

 

cena netto: …………………..……………zł  (słownie: 

………………………………………………..zł ) 

 

cena brutto: ……………..………….…… zł (słownie: 

…………………………………………………zł) 

 

z terminem płatności faktur: ustalonym  na ……………. dni (min 30 

dni), od daty doręczenia prawidłowej faktury VAT 

 



 

 
 
 

 

liczbą HP: …………………………………………. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Ogłoszenia oraz 

innymi dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na 

okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin do składania 

Ofert. 

3. Oświadczamy, że całość dostarczanego sprzętu aktywnego i 

oprogramowania będzie pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów. 

4. W imieniu …………………………………………….. oświadczam(y), iż na dzień 

składania Oferty to jest na dzień …………………….: 

 

1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c 

Ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2. Oferent wykonał prace w zakresie: projektowania, budowania lub 

serwisowania sieci telekomunikacyjnych o łącznej wartości co 

najmniej 500 000  zł (pięćset tysięcy złotych), w okresie ostatnich  

trzech lat (lub jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), 

3. Oferent dysponuje: 

a. co najmniej jedną  osobą do projektowania sieci 

telekomunikacyjnych, która wykaże się posiadaniem 

uprawnień do projektowania w zakresie  telekomunikacji lub 

odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi;  

b. co najmniej jedną osobę  do kierowania robotami 

telekomunikacyjnymi, która  wykaże się posiadaniem 

uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej do 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem 

budowlanym w zakresie telekomunikacji  wraz z infrastrukturą 

telekomunikacyjną bez ograniczeń lub odpowiadającymi im 

ważnymi uprawnieniami budowlanymi 

c. co najmniej jedną  osobą do kierowania robotami 

ogólnobudowlanymi – posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane;  



 

 
 
 

 

d. co najmniej jedną osobą do projektowania i kierowania 

robotami elektrycznymi – posiadającą uprawnienia budowlane 

do projektowania i kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. 

4. Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie 

mniejszą niż 1 000 000,00 zł, 

5. W stosunku do Oferenta nie ogłoszono upadłości, 

6. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

7. Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5. Oferta niniejsza została  złożona na ……………..stronach, podpisanych i 

kolejno ponumerowanych  

 

………………………..dnia ……………………… 

Miejsce           data 

     …………………………………………… 

                                                     (podpis upoważnionego  

                                                   przedstawiciela Oferenta) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wstępna Koncepcja w wersji papierowej oraz  elektronicznej. 

2. Dokument potwierdzający umocowanie do podpisania Oferty lub do 

podpisania Oferty i zawarcia Umowy, jeżeli oferta podpisana jest 

przez osobę nieujawnioną w KRS/CEIDG 

3. Opis działalności firmy Oferenta (w przypadku oferty ostatecznej 

należy wykreślić). 

 
 


