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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

………………………….                                                              ……………………………… 
       (Pieczęć Wykonawcy)                                                                                               (miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Telefon: …………………………. Fax: ……………………… 

NIP ………………………………. Regon …………………………………..………………… 

Internet:………………………….. e-mail …………………@ ……………………………… 

 

1. Nawiązując do zapytania ofertowego składam ofertę na wykonanie robót budowlanych na 

zadanie pod nazwą: „Wykonanie prac remontowych polegających na przebudowie 

kominów wentylacyjnych wraz z wykonaniem wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej 

w Jeleniewie” za następujące wynagrodzenie: 

 

     Łączna cena ofertowa (netto) za wykonanie prac wynosi ................................................ zł    

     Podatek VAT (..…..%) w wysokości..................................................................... zł            

     Łączna cena ofertowa (brutto) za wykonanie prac wynosi ............................................... zł 

     słownie .................................................................................................................................... zł 

Zgodnie z załącznikiem: Kosztorysem ofertowym. 

Udzielamy 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia. 

1. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*                 

*Skreślić pkt 1), jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Należy 

wówczas dołączyć informację zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez 

kwoty podatku, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że wyżej podana kwota obejmuje zapłatę za wykonanie robót niezbędnych  

do wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że zamówienie wykonamy w terminie do 20.08.2021 r. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym wraz  

z załącznikami i przyjmuję je bez zastrzeżeń, jak również, że zapoznałem się z lokalnymi 

warunkami realizacji, dokonałem wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz uzyskałem 

wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

5. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się  

do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie  
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i zgodnie z dołączonym wzorem umowy, którą podpiszę w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 

8. Integralną część oferty stanowią załączniki (proszę wpisać dołączone załączniki): 

 

 ……………………………………….. 

 ……………………………………….. 

 ……………………………………….. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 …………………………………………. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
 

 

 

....……………………………………………. 
                                                                                                                       (pieczęć i podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 

Miejscowość i data: ......................................... 

   

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


