
…………………………                             Załącznik nr 1  

………………………… 

  (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na realizację zadania pt. 

„ Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marcinów, 

Milejów, Chocim oraz przebudowa linii 0,4 kV wraz z montażem oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Żdżary ” 

Oferuję wykonanie zadania w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym                            

RG-DIK.7226.37.2015 z dnia 02.09.2015 r.za wynagrodzenie: 

 

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

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

 

w tym miejscowość: 

Marcinów: 

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

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

 

Milejów: 

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

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

 

Chocim: 

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

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

 

 



Żdzary: 

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

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

1. Oświadczam, że zapoznałem się projektem technicznym/ zakresem prac i nie wnoszę 

do nich zastrzeżeń, zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty oraz 

zapoznałem się w terenie z przedmiotem zapytania. 

 

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

zadania. 

            Zobowiązuje się usuwać zgłoszenia reklamacyjne w terminach: 

             - 24 godziny od zgłoszenia awarii w układzie zasilania  

             - 72 godziny od zgłoszenia pozostałych awarii 

 

3.  Oświadczam, że zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w 

następujących  przypadkach i w  wysokości: 

            - 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia w            

               wykonaniu zadania,  

            - 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia w     

              usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 

            - 2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy z tytułu stwierdzenia faktu                    

              istnienia wad w przedmiocie zamówienia, 

            - 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za odstąpienie od umowy  

     

      4.  Oświadczam, iż dostarczę dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej. 

 

5. Deklaruję wykonanie prac objętych zamówieniem w terminie nie dłuższym niż do     

20 listopada 2015 r. 
 

6. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązuje się w przypadku 

wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów  z  Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon/faks……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 
 

 

     

 

          

          

     ………………………………………….

          
      Podpis i pieczątka Wykonawcy 

                                                                                                         lub osoby  uprawnionej   


