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FORMULARZ OFERTY 

 

 

my niżej podpisani: 

Wykonawca  …………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

miasto ………………………………………………kraj ……………………………………… 

NIP………………………………Regon………………………………………………………... 

Dane do korespondencji: 

osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………….. 

kod ……………… miasto ………………………………………………kraj ………………… 

nr telefonu ………………………………….. nr faksu ………………………………………... 

Adres e-mail (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

                                                                                     @   

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w OPZ: 

„Wygrodzenie części terenu oraz zabezpieczenie doraźne od zewnątrz obiektów budowlanych 

przed dostępem osób postronnych wraz z robotami towarzyszącymi na nieruchomości przy ul. 

Jagiełły   w Grudziądzu”. 

Cena netto oferty: 

……………………………………………………………………………….złotych (netto) 

(słownie……….………………………………………………………………...…….złotych) 

Podatek VAT/stawka (%):   

…………(%) 

Wartość/kwota podatku VAT: 

………………………………………………………………………………………….złotych 

(słownie………………………………………………………………………………..złotych) 

Cena brutto oferty: 

 

    ....................................................................................................................... złotych (brutto), 

      (słownie:........................................................................................................................ złotych) 

 (słownie):  

Termin realizacji (wskazać w zakresie do 60 dni )– ............................................dni od zawarcia 

umowy. 
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2. OŚWIADCZAM(Y), że jesteśmy / nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT. 

       niepotrzebne skreślić. 

3. OŚWIADCZAM(Y), że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych                    

w Istotnych Postanowieniach Umowy 
 

4. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia                                                  

i akceptujemy bez zastrzeżeń. 

 

5. OŚWIADCZAM(Y), iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty             

i wykonania umowy. 

 

6. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy. Zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach     w nich określonych,     

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. OŚWIADCZAM(Y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 

8. OŚWIADCZAM(Y), że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz 

czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest 

kompletna. 

 

9. OŚWIADCZAM(Y), że powierzamy/nie powierzamy1) podwykonawcom następującej części 

(zakresu) oferowanego zamówienia ..................................................................... 
  1) niepotrzebne skreślić. Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca  nie  

powierzy podwykonawcom wykonania zakresu oferowanego zamówienia. 

10. OŚWIADCZAM(Y), że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim  

       przedsiębiorstwem / inne: …………………………………………………………………………... 

       (niepotrzebne skreślić) 

 

Załącznikami do składanej oferty są: 

1) ...................................................... 

2) ...................................................... 

3) ...................................................... 

4) ...................................................... 

 

 

Oferta zawiera: ............... stron.  

 

 

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

Data i czytelny podpis z pieczątką imienną osoby 

(osób) upoważnionej (upoważnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

                                                           
 niepotrzebne skreślić 
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