
PZD.3450.4.2016       

Formularz               załącznik nr 1 

Powiatowy Zarząd Dróg          do SIWZ 

w Częstochowie 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa,  

Tel. (34) 322 92 22,  

Przedmiot zamówienia:  Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi 

powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg 

w Częstochowie w 2016 roku 
NAZWA  I SIEDZIBA WYKONAWCY: 

 

Nazwa……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Adres…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Tel/fax.………………………………………………………………… 

 

Adres e-mailowy:……………………………………………………… 

 

REGON………………………………………………………………… 

 

NIP……………………………………………………………………… 

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO 

REPREEZENTACJI FIRMY (osoby podpisujące umowę) 

 

 

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

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

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

 

Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione w  

dokumencie założycielskim dołączyć do oferty 

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO 

KONTAKTU 

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

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

załącznika nr 1A stanowiącymi integralną część niniejszej oferty: 

CENA BRUTTO za całość przedmiotu zamówienia (wyliczona wg załącznika nr 1A do niniejszego formularza) 

 

.........................................PLN 

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

…………………………………………………/100 

DŁUGOŚĆ 

GWARANCJI 

Wykonawca udzieli ……(min. 60 – max 84) miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy od daty odbioru 

przedmiotu umowy. 

Termin 

wykonania:  

Pożądany termin wykonania zamówienia – dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie 

(wg zleceń zamawiającego) przez okres trwania umowy, tj, od dnia jej podpisania do 31.12.2016r.  

Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę własnym transportem na jego ryzyko i koszt. 

Dostawa nastąpi w terminie: 

 7 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia (przesłanego 

faksem lub e-mailem) - w przypadku zamówienia do 20 znaków drogowych pionowych i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia (przesłanego 

faksem lub e-mailem) - w przypadku zamówienia od 20 do 50 znaków drogowych pionowych                

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 30 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia (przesłanego 

faksem lub e-mailem) - w przypadku zamówienia powyżej 50 znaków drogowych pionowych                 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

w dni robocze w godzinach od 7:00 – 15:00. O konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy wykonawca 

zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie bądź faksem. 

WARUNKI 

PŁATNOŚCI:  do 30 dni po dostawie przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury. 

 

 

 

 

 

 

 
data, podpisy  i pieczęcie  osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy 
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1 Wskazać na której stronie oferty znajduje się dany dokument.  
Pouczenie: Wszystkie wskazane rubryki powinny być wypełnione, jeżeli rubryka nie dotyczy ofernta w miejsu wskazanym należy wpisać „nie 

dotyczy”. 


