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FORMULARZ  OFERTY Załącznik nr 1 

 

 

 

Zamawiający: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźcach 

Brzeźce 134 

08-540 Stężyca 

 
                                         

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Zarejestrowana nazwa ( firma ) Wykonawcy: 

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

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

Zarejestrowany adres ( siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

 ul. ………………………………..   kod: ………………… miejscowość ……………………... 

powiat: …………………………………..   województwo: ……………………………………. 

nr telefonu/ nr faksu ............................................ e- mail: ………………@................................ 

NIP...................................................  Regon......................................................... 

Numer konta bankowego wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym w związku                                 

z prowadzoną działalnością gospodarczą 

Osoba/osoby upoważniona/ne do podpisania umowy: ………………………………………….. 

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

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

Osoba do kontaktów: …………………………………………………………………………,                    

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w zapytaniu ofertowym jest 

następującą osoba:  

   imię i nazwisko …………………………………………………………………………………........... 

   stanowisko ....................................................tel. / faks         ……………………………… 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: 

„MODERNIZACJA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹCE” 

uwzględniając zakres, warunki i wymagania podane przez Zamawiającego, składamy niniejszą 

ofertę: 

1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaniu wszystkich 

      niezbędnych informacji oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

− cenę brutto ……… zł brutto (słownie: …………………………………………………zł), 

− cenę netto: …….… zł (słownie: …………………………………………………….....zł), 

− podatek VAT w wysokości ….. % stanowi kwotę …………..………………… zł (słownie: 

……………………………………………………………………………….....................zł). 
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2. Oświadczam (oświadczamy)*, że cena, która została określona w tej ofercie - jest 

ceną ryczałtową i została tak skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, jest ceną kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty 
związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym również 

koszty związane z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, jeżeli będzie wymagana). 

3. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam warunki udziału określone w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że dysponuję (dysponujemy)*, osobami zdolnymi do 

realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. posiadającymi doświadczenie w opracowaniu 

dokumentów będących przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych (tj. strategii 

rozwoju/programów strategicznych) obejmujących swoim zakresem obszar społeczno-gospodarczy 

gminy/powiatu/regionu lub obszaru funkcjonalnego). 

5. Oświadczam (oświadczamy)*, że zamówienie zostanie wykonane w terminie  

wymaganym przez Zamawiającego.                                                                                                                         

6. Oświadczam (oświadczamy)*, że uważam się (uważamy się)* za związanego (związanych)* 

niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert. 

7. Oświadczam (oświadczamy)*, że prowadzę (prowadzimy)* zarejestrowaną działalność 

gospodarczą. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

 

………………………………………….. 

     (miejscowość i data) 

 

 

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

          ( pieczęć  i czytelne podpisy osób uprawnionych   

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika ) 

                                                                                                   

* - niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

  


