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  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

  

 

……………………….. 
       (pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
_________________________________ 

 

 

Na wykonywanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: 
„Adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego przy torze 

speedrowerowym wraz z ogrodzeniem” 

 
 

I. DANE WYKONAWCY 

Pełna nazwa   

Kod pocztowy   Miejscowość   

ul.   nr   

województwo   

NIP   Regon   

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Zamawiającym  

Nr telefonu   Nr faksu   

www   e-mail   

Konto bankowe Wykonawcy  

II. OFERTA 

Niniejszym składam/my ofertę na wykonywanie zadania pn.:  

 

Adaptacja budynku sanitariatów na potrzeby zaplecza administracyjno-socjalnego usytuowanego 

przy torze speedrowerowym wraz z ogrodzeniem (znak sprawy: MOSiR.9.2019). 
 

Cały zakres zamówienia zobowiązuję/my się wykonać za kwotę ryczałtową: ..……………… zł brutto. 

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

 

III. OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego oraz wzorem 

umowy i że akceptuję/my je bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/ych ofertą przez 30 dni od daty jej otwarcia  

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zawrzeć umowę. 

3. Oświadczam/my, że posiadam/my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mi/nam 

warunki udzielenia zamówienia. 

4. Oświadczam/my, że znane są mi/nam warunki prowadzenia robót oraz że posiadam/my wszystkie informacje 

niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam/my że ryczałtowa cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

6. Oświadczam/my, że zamówienie zrealizuję/my w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.  

7. Oświadczam/my, że udzielam/my 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane 

materiały, wyroby i urządzenia.  
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8. Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

9. Oświadczam/my, że zamierzamy/ nie zamierzamy* realizować zamówienie z udziałem podwykonawców: 

 

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

(Część zamówienia, której wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcy) 

 

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

(Nazwa firmy podwykonawcy) 
 
 

 

*Niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

(podpis i pieczątka osób/y uprawnionych do składania  

oświadczeń woli) 
 

 
 

 

 

 

 

 

…..……..…………………………..…, dnia ……………….. 2019 r. 


