
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

ZNAK SPRAWY: ZOC/1/2019
                                                                                      
Zamawiający:
Gmina Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6; 57-500 Bystrzyca Kłodzka 
w imieniu której działa:
Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 13

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)
1.  

Imię i nazwisko osoby do kontaktów:
Telefon / fax:
Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTY
dla zapytania ofertowego na   „Przebudowę pomieszczenia użytkowego na  2 lokale mieszkalne przy 

ul. Sienkiewicza 1 w Bystrzycy Kłodzkiej” finansowanego z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019.
znak sprawy ZOC/1/2019

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie zgłaszam do niego zastrzeżeń,
2) gwarantuję  wykonanie  całości  zamówienia  zgodnie  z  treścią:  zapytania  ofertowego  wraz  z  załącznikami,

wyjaśnień do zapytania ofertowego, jego modyfikacji, 

3) za wykonanie zamówienia, oferuję cenę: 
bez podatku od towarów i usług: ..................................... [PLN]
(słownie: .................................................................................................... [PLN])
należny podatek od towarów i usług VAT…......……………………………..[PLN]
(słownie:…………………………………………………………………………..[PLN]
RAZEM: Cena  wraz z należnym podatkiem od towarów i usług: ..................................[PLN]
(słownie: ......................................................................………………………….. [PLN]) 

4) na zamówienie objęte zapytaniem ofertowym –   udzielam ………………… (słownie: ………….) miesięcy
gwarancji,

5) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt IV zapytania ofertowego,
6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
7) akceptuję bez zastrzeżeń postanowienia umowy stanowiącej załącznik nr 3 
8) w  przypadku  uznania  mojej  oferty  za  najkorzystniejszą,  zobowiązuję  się  zawrzeć  umowę  
       w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
9) niniejszą  ofertę  składam  [w imieniu  własnym] /  [jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie

zamówienia]2.

l.p. Nazwa (firma) podwykonawcy Nazwa części zamówienia
1.

10) załącznikami do mojej oferty są:
a. ………………………….
b. …………………………..
c. …………………………...

    

Podpis(y):

1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



l.p.
Nazwa(y)

wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)

upoważnionej(ych)
do podpisania

niniejszej oferty w
imieniu

wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej

oferty w imieniu
wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1.
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