
Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” 

 
Nr sprawy: 1/INZPRB/1818/22 
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Pieczęć wykonawcy 

 
Formularz ofertowy 

           
 
(Pełna nazwa Wykonawcy)  
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
w ..................................................................  kod  ..............-....................... 
ul. .................................................................  nr     ...................................... 
REGON .......................................................  NIP  ....................................... 
Tel./fax.   …………………….….. 
e-mail: ………………………..…………………………………….……… 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:  

Remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym administrowanym przez ZEZK w 

Kowarach w ramach Programu integracji społeczności romskiej Polsce w latach 2021-

2030 przy ul. ………………………… 

 
1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia: 
 
1.1.  za cenę: 
- w kwocie netto złotych: ............................................... 

(słownie: ...............................................................................................................................) 
- w kwocie brutto złotych: ............................................. 

(słownie: ..............................................................................................................................) 
w tym podatek VAT w wysokości ....... %, to jest w kwocie złotych: 
............................................... 
        (słownie: 
.....................................................................................................................................) 
 
1.2. W terminie do ……………………………………… 
 

2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na 36 miesięcy licząc od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 
 

4. Oświadczamy, że: 

 



1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,  
a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 
 

5. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania 
zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie 
ponosi Zamawiający. 
 

Ponadto oświadczam(y) że: 
1. Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia i 

przeprowadziliśmy  wizje lokalną ;  

2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zawartego w tej ofercie 
zgodnie z treścią zapytania; 

3. Jestem (śmy) świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia; 

4. W przepadku udzielenia mi (nam) zamówienia zobowiązuję (jemy) się do zawarcia 
pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

5. Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający  
i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu 
Ofertowym. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych 
roszczeń finansowych;  

6. Oświadczam(y), że dysponuję(emy) adekwatnym do zamówienia potencjałem 
technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia;  

7. Oświadczam(y), że jesteśmy zawiązani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

9. Oświadczam(my) iż, wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane  
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym zapytaniu. 

10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji  
zawierających dane osobowe oraz, że poinformowaliśmy pisemnie i uzyskaliśmy 
zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz w dokumentach 
składanych wraz ofertą lub będą podane w oświadczeniach  lub dokumentach 
złożonych przez nas w niniejszym zapytaniu. 

 



4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1)  Kosztorys ofertowy 
2) Klauzura RODO  

     3) ………………….. 

     4) …………………. 

 
Miejscowość, ……………………..data………………… 
 
 
 

 

 
…………………………………………………………. 

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych 
                   imienna pieczątka  

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 


