
  

   
 

Załącznik nr 1 

 do zapytania ofertowego 

 

 

…………................................................... 

(Nazwa i adres Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

niniejszego zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo. Dane dotyczące Pełnomocnika -o ile 

dotyczy). 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:  …….………………………….………. 

Nr faksu:  ……………………………………..…. 

Numer NIP:  …………………….……..…………… 

Adres kontaktowy e-mail:  …………………….. 

UWAGA: proszę podać czytelny adres e-mail i nr faksu. Należy upewnić się, że podany adres e-

mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny. 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym na: Budowę wiaty nad 

składowiskiem osadu, która ubiega się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi 

priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

składamy ofertę na realizację przedmiotowej inwestycji. 

2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których mowa 

w zapytaniu ofertowym, wynosi: 

Netto    ………….………………………… zł. 

VAT 23%:  ………………..…………………… zł. 

Brutto (wraz z VAT): ……………..………………………. zł. 

(słownie: ……………………………………….……………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. ) 

zgodnie z poniższą tabelą cen poszczególnych elementów robót: 

Lp. Wyszczególnienie (element robót) Razem netto 

1 ROBOTY BUDOWLANE 

1.1 Roboty ziemne  

1.2 Fundamenty i roboty przyziemia  

1.3 Konstrukcja nadziemna  

Razem netto:  

 



  

   
 

a) Oferujemy ………. – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

liczony od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru 

końcowego zakończenia robót. 

Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 

miesięcy. 

3. Termin wykonania: Potwierdzam termin realizacji zamówienia do 5 miesięcy od daty 

zawarcia umowy. 

4. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą przed 

podpisaniem umowy przedłożymy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do zawarcia 

umowy, określone w zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu cenowym projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach. 

7. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą przed 

podpisaniem umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu kosztorys ofertowy 

opracowany metodą uproszczoną zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

8. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……….... stron kolejno ponumerowanych. 

 

 

 

………………………………………….     …..….………………………………………………………. 
(miejsce, data)  (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/ 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 


