
……………………………………….                                                          ZAŁĄCZNIK NR 1  

      ………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 W związku z zapytaniem ofertowym na realizację zadania pt. 

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczyn – etap III 

Oferuję wykonanie zadania w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym nr   

ROŚ-DIT.7013.2.2022 z dnia 27.06.2022 r. za wynagrodzenie ryczałtowe: 

Netto ………………zł ( słownie: ………………………………………………..) + podatek VAT  

Brutto……………………….zł (słownie....………………………………..…….. ) 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem 

technicznym, zakresem prac i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, zdobyłem konieczne 

informacje do przygotowania ofert i wykonania umowy.   

2. Oświadczam, że udzielam dwuletniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonanie 

zadania. 

3. Uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia 

ofert. 

4. Oświadczam, że dostarczę wskazane ilości egzemplarzy.  

5. Deklaruję wykonanie prac objętych zamówieniem w terminie do:  

…………………………………... od dnia zawarcia umowy.  

6. Zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę w terminie i 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko: ……………………………………………….  

Tel: ………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………. 

 

..…………………………………………………………………………….. 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy  

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki      

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

                                                                                  

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

                            (pieczęć firmowa oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym nr ROŚ-DIT.7013.2.2022 na zadanie pn.  

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczyn. 

 

1) posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

2) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 

3) posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania 

zamówienia; 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam 

wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

........................., dn. .........................           

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

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki      

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

………………………………………………………………. 

 

(pieczęć firmowa oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia 

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym nr ROŚ-DIT.7013.2.2022 na zadanie pn.  

Przebudowa chodnika w miejscowości Kawęczyn. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  

 

 

.....................................dnia..................... … .............................................. 

 

Podpis osób uprawnionych do 

składania 

oświadczeń wiedzy w imieniu 

Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki 
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