
   ZAŁĄCZNIK NR 1  

______________________                     

                          

      (pieczęć firmowa oferenta) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z zapytaniem ofertowym na:  
Wymianę naczynia wzbiorczego w kotłowni przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych 

 
 

 
1. Oferuję wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym Nr ROŚ-LK.2601.4.20120  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: 23.10.2020 r. 
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; 
 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                                                   



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 
 
                                                                                     
_____________________________________                     

                          

             (pieczęć firmowa oferenta) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 
ust. 1b ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na  zadanie pn. Wymiana naczynia wzbiorczego w kotłowni 
przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych 
 
 

 

   oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843). 

 
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. 
 
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi odpowiedzialności 
karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego. 
 
 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki      

 
 
 
 
 
 


