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FORMULARZ OFERTOWY  

 
WYKONAWCA*: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 
Nazwa wykonawcy:  ......................................................................................................... 
 
Siedziba wykonawcy:  ......................................................................................................... 

 
Adres wykonawcy:  ......................................................................................................... 
 
Województwo:   ......................................................................................................... 
 
Nr telefonu:   ......................................................................................................... 
 
Adres e-mail:   ......................................................................................................... 

 
Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji:   ..................................................................... 
 
nr REGON:   ...................................................................................………………….. 
 
nr NIP:    …....................................................................................................... 
 
Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko): …………………………………………………………………….. 

 

Adres ………………………………………………Tel  .......... ..................... e-mail ……………………………………………………………. 

 

 Nawiązując do składania ofert w konkursie na:  

„świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego, dotyczącego dochodzenia 

należności z tytułu wystawionych opłat dodatkowych i należności ubocznych za przejazd bez 

ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego komunikacją 

miejską Miasta Poznania.” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Ogłoszeniu o konkursie:  

 

KRYTERIUM I oceny ofert  : wysokość procentowa kosztów zastępstwa procesowego w sprawach 

będących w toku zasądzonych na rzecz Zamawiającego w sprawach sądowych lub ustalonych przez komornika 

w sprawach egzekucyjnych zapłaconych przez dłużnika lub wyegzekwowanych w toku postępowania 

egzekucyjnego, które Wykonawca przedstawia w ofercie, do zapłacenia przez Zleceniodawcę 

tytułem wynagrodzenia dodatkowego:  

 

…………………………..%  

 

KRYTERIUM II oceny ofert  : wysokość procentowa kosztów zastępstwa procesowego wysokość 

procentowa kosztów zastępstwa procesowego w sprawach nowych zasądzonych na rzecz 

Zamawiającego w sprawach sądowych lub ustalonych przez komornika w sprawach egzekucyjnych zapłaconych 

 
*w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, 

iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną 
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przez dłużnika lub wyegzekwowanych w toku postępowania egzekucyjnego, które Wykonawca przedstawia 

w ofercie, do zapłacenia przez Zleceniodawcę tytułem wynagrodzenia dodatkowego:  

 

…………………………..%  

 

My niżej podpisani oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz załącznikami do ogłoszenia. Uzyskaliśmy wszelkie 

informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu konkursowym, 

3. Zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy załączonym do ogłoszenia o konkursie i akceptujemy go bez zastrzeżeń 

oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Organizatora konkursu. 

4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego we Wzorze Umowy. 

           
5. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty . 

 

 
................................, dn. …..……..........               ........................................................................................... 

                            Pieczęć i Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

 


