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                       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 

OFERTA  

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty 
30 000 euro pn.: 

„Malowanie wiązarów drewnianych (część zewnętrzna) Hali Sportowo-
Widowiskowej TRAPEZ w Lesznie.” 

 
 

____________________________________ 

 

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 wykonanie zadania pn.:  
„……………………………………………………………..” 

w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym: 
 
Cały zakres przedmiotowego zamówienia zobowiązuję się zrealizować za kwotę: 
 
 
……………………………………………………………….zł brutto 
 
słownie:(……………………………………………………………………………..…………) 
 
 
III . OŚWIADCZENIA: 

 
1. Oświadczamy że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zawartymi  

w zapytaniu ofertowym oraz wzorem umowy i że akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od daty jej otwarcia  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę wg wzoru załączonego 
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do zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, że znane są nam warunki  ..... realizacji zamówienia oraz że posiadamy wszystkie 
informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do udzielenia 24 - miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi 
na wykonane prace.  

5. Oświadczamy, że w okresie udzielonej gwarancji jakości będziemy świadczyć serwis 
oferowanego urządzenia. W ramach serwisu zobowiązujemy się do usuwania usterek i 
wykonywania czynności serwisowych niezwłocznie,  jednak nie później niż w terminie do 24 
godzin od ich zgłoszenia. 

6. Oświadczamy, że podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszego 
zamówienia, wynikające z treści zapytania ofertowego, postanowień zawartych w projekcie 
umowy oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie do 30 listopada 2020 roku.  

 
Załączniki do oferty: 
1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym 

 
 
 
 
Podpis: 

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

(podpis osób/y uprawnionych do składania 
oświadczeń woli) 

 

……………….., dnia…………………… 2020 r. 


