
 „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Budynku Czarnego.” 
 

1 

 

       

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego                        
Znak sprawy: MOSIR.8.2019 

 
 
 
 

…………………………………..……. 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Oferta na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

pn.: 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Budynku Czarnego” 
 

 

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  

 

 

Adres strony internetowej, na której są dostępne dokumenty, o których mowa w Rozdziale  

VI pkt. 3 lit. b) zapytania ofertowego w formie elektronicznej (dotyczy Wykonawcy): 

www.ems.ms.gov.pl  *    lub www.prod.ceidg.gov.pl  *   lub inna ...........................................* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Adres strony internetowej, na której są dostępne dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt.  

3  lit. b) zapytania ofertowego w formie elektronicznej (dotyczy podmiotu trzeciego) **: 

 

www.ems.ms.gov.pl  *    lub www.prod.ceidg.gov.pl  *   lub inna ...........................................* 

*niepotrzebne skreślić 

** wpisać jeżeli dotyczy 

 

  

 

http://www.ems.ms.gov.pl/
http://www.prod.ceidg.gov.pl/
http://www.ems.ms.gov.pl/
http://www.prod.ceidg.gov.pl/
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II. OFERTA: 
Niniejszym składam/my ofertę na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
termomodernizacji Budynku Czarnego”. 
 
 

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 otwarc ia  

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 świadczenia przedmiotowej usługi oraz że posiadam/my wszystkie 

informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
5. Oświadczam/my że ryczałtowa cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z treści zapytania ofertowego oraz postanowień projektu umowy, w tym podatek VAT w ustawowej 
wysokości.  

6. Oświadczam/my, że udzielam/my gwarancji jakości i rękojmi na sporządzoną dokumentację techniczną, na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.  

7. Oświadczam/my, że będę/będziemy zobowiązany/zobowiązani, na każde wezwanie Zamawiającego, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji technicznej oraz nieodpłatnego sporządzania poprawek, zarówno 
na etapie postępowania przetargowego na realizację Inwestycji, jak i w trakcie realizacji robót. Okres składania 
wyjaśnień i nieodpłatnego sporządzania poprawek do dokumentacji technicznej wynosi 5 lat. 

8. Oświadczam/my, że przedmiotowe zamówienie zrealizuję/zrealizujemy w terminie określonym  
w zapytaniu ofertowym.  

9. Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

10. 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. 


