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Formularz nr 1 
 

AKTUALNE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy: 

 

……………………………….. 

 (pełna nazwa) 
 

2. Siedziba i adres Przedsiębiorcy: 

……………………………………… 

(ulica, nr, kod, miejscowość) 
 

3. Adres  do korespondencji:   ……………………………………… 

(ulica, nr, kod, miasto) 
 

………………….  ……………… 

(telefon)   (fax) 

……………………………. 

 (email)

 

4. Rok założenia: 

……………………….. 

5. NIP: 

……………………….. 

6. REGON: 

…………………….….. 

7. Nr KRS: 

…………………….….. 

8. Profil działalności Przedsiębiorstwa:  

 

…………………………………………………

………………………….…………..…….….. 

 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Oferenta – zgodnie z danymi 

wynikającymi wyłącznie  z właściwego 
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego 

Oferenta)



 

 

Formularz nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

(pełna nazwa) 
 

a) akceptuję bezwarunkowo postanowienia Zaproszenia, tj. szczegółowe warunki wynikające 

z Zaproszenia wraz z formularzami, 

b) uwzględniłem w swojej ofercie wszystkie warunki lokalne i okoliczności, mogące mieć wpływ 

na jakość, terminowość i koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia i tym samym nie wnoszę 

zastrzeżeń do przewidzianego zakresu zamówienia i nie będę domagał się przyznania 

dodatkowego wynagrodzenia, 

c) zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty podmiotu, który reprezentuję, do zawarcia 

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

              

 

 
……………………………………….………………

…………….. 
(podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania Oferenta – zgodnie z danymi 
wynikającymi wyłącznie  z właściwego 

rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego 
Oferenta)

 



 

 

Formularz nr 3 – Oferta
………………………………………………… 

 (nazwa i siedziba Oferenta) 
 

OFERTA DLA 

 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. 

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16 

 

Nawiązując do ogłoszenia internetowego dotyczącego zaproszenia do składania ofert na wykonanie 
koncepcji projektowej dla zadania pn." przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, PN 6,3 
MPa – działki nr 4/21, nr 4/38 i nr 4/25, obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE 
„INVEST-PARK” podstrefa Jawor opublikowanego na stronie internetowej Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, oferujemy wykonanie Zamówienia zgodnie z Zaproszeniem 
za cenę: 

 

…………………………………………………............… zł netto 

 

(słownie zł .……………………………………………………………………………………………….

…………………….… netto) 

   

powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej, 

 

 

………………………………………….. 

    (miejscowość i data) 
 

 

 

……………………………………………..…

…………………… 

(podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Oferenta – zgodnie z danymi 

wynikającymi wyłącznie z właściwego 
rejestru/ewidencji, odpowiednio dla danego 

Oferent


