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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

 

..........................................................                                                                                             
                     /nazwa oferenta/ 

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

................................................ 
                      /dokładny adres/ 

................................................. 
                       /telefon, fax/ 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Zamawiający: 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

 

      1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa 

……………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………...………………………………………………………… 

Nr telefonu/faks/e-mail 

……………………………………………………………………………………………… 

nr NIP 

……………………………………………………………………………………………… 

nr REGON 

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

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej 

rozbudowy budynku remizy dla OSP w Ładzyniu” przedkładamy niniejszą ofertę:  

 

Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia za cenę: 

………..…………… zł netto + …………….zł (…%VAT) = ……………………zł brutto 

słownie: ………………………………………………………………………………………. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2021r.  

3. Informujemy, że : 
1) akceptujemy warunki płatności, 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
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3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od 

dnia upływu terminu składania ofert, 

4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy                         

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

.................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2020 

r., poz. 1913), i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 

postępowania. 

 

6. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Oferta została złożona na …………….. stronach. 

8. Do oferty dołączono następujące dokumenty; 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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

                              miejscowość, data        podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        

                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

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

 

Wykaz wykonanych usług 

 

Lp. Nazwa Zamawiającego Rodzaj i zakres  Wartość  
Data i miejsce 

wykonania   

     

     

 

 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania 

 

Lp. Imię i nazwisko projektanta 
Uprawnienia 

(specjalność) 
Nr uprawnień 

Data ważności 

przynależności do izby 

     

     

 

 

 

Do powyższego wykazu dołączamy dowody dotyczące najważniejszych robót  określające, czy usługi 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane w terminie i 

prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

............................, dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ....................................................... 
                                                                                                               podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        

                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 


