
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma)
Adres
Numer telefonu
Numer faksu
e-mail
NIP
REGON

Nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., Nr 907 z póź. zm./ na zadanie 

Remont świetlicy wiejskiej w Wólce KańskiejRemont świetlicy wiejskiej w Wólce Kańskiej

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia za łączną cenę: netto …………………………..................... 

 podatek VAT ( ……%) …………………………… brutto ………………………………..…….

 (słownie: ……………………………………………………………………………................................... )

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
….......................................................

4. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot objęty 
niniejszym zamówieniem na okres ……………(nie krótszym niż 12 miesięcy) licząc od 
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Akceptujemy warunki płatności, tj. termin płatności faktury końcowej- 30 dni od 
dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami u Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zdobyliśmy wszelkie 
konieczne informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz spełniamy 
warunki udziału w postępowaniu.

7. Oświadczamy, że zawarte w warunkach zamówienia projekty umowy zostały przez 
nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

Pieczęć wykonawcy



zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
warunkach zamówienia (przez okres 30 dni).

       9.    Informacje zawarte w ofercie na stronach Nr: …………….. stanowią tajemnicę
              przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
              konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane osobom spoza komisji
              przetargowej.
                                              Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………...................................... Dnia ……………….........             …..................................................

(Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić.


