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                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

______________________                     

                          

      (pieczęć firmowa oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W związku z zapytaniem ofertowym na zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej                                 
w Ciemieniu”     

 
1. Oferuję wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym                                               

Nr ROŚ-LK.2601.2.2020  za wynagrodzenie ryczałtowe: 
cenę netto : ........................................................................................................................zł 
słownie netto: .......................................................................................................................zł 
cenę brutto: ........................................................................................................................zł 
słownie brutto: ......................................................................................................................zł 
podatek VAT:……………………....................…………………………………………………..........................zł 
słownie podatek VAT:..............................................................................................................zł 
Cena określona w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 
2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: sześć tygodni od dnia podpisania umowy 
b) warunki płatności: przelew 14 dni, 
c) udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 
 
Ponadto oświadczamy, że: 

• zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

• uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy; 
• uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od dnia otwarcia ofert. 
• zapoznałem się z postanowieniami umowy, która jest częścią zaproszenia i zobowiązuję się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej 
przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

• wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne; 
• dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty. 
• Zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego wg którego 

została dokonana kalkulacja ceny niniejszej oferty. 
• oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron; 
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• wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej integralną 

część: 
 -.....................................................................................................................................................  

- ..................................................................................................................................................... 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon/faks……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

...............................................                                                        ................................................ 
     (miejscowość, data)                                                                    (imię i nazwisko, podpis oferenta) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	FORMULARZ OFERTOWY

