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Załącznik nr 1   

 

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

(oznaczenie Wykonawcy) 

 

        Stowarzyszenie na rzecz Osób 

                    Niepełnosprawnych i Profilaktyki   

        Zdrowia „Jesteśmy Razem” 

        ul. Kard. Wyszyńskiego 13 

        11 – 220 Górowo Iławeckie 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu 

części terenu Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim (działka nr 

36/15 w obrębie 3) obejmujących budowy parku kinezyterapeutycznego oraz placu 

zabaw, jednostka ewidencyjna 280102_1. 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

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

województwo............................................................................................................................ 

Nr tel.faksu do korespondencji................................................................................................. 

adres e-mail do korespondencji................................................................................................. 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w formie zapytania ofertowego na 

Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu części terenu Parku Miejskiego 

przy ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim (działka nr 36/15 w obrębie 3) 

obejmujących budowy parku kinezyterapeutycznego oraz placu zabaw, jednostka 

ewidencyjna 280102_1, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym: 

A)  za cenę ryczałtową: 
 

Cena (z VAT): ................................................... PLN, słownie: ........................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..zł.  
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B) gwarancja jakości i rękojmi 
 

Udzielam Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres ............................. miesięcy, licząc 

od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Termin wykonania oraz płatności – zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego  
      i projektu umowy.  
 
2. Oświadczam, że:  
a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,  
b) na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej można wykonać zadanie na 
zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym.,  
c). składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).  
 
3. Oświadczam, że powierzę podwykonawcom wykonanie następującego zakresu 
zamówienia*:  
.……………………………………………………………………………………………………  
(należy wypełnić również w przypadku jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków 
dotyczących spełnienia wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów. 

4. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się 

do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

* wypełnić w przypadku udziału podwykonawców 

 

5.Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach oferty ……. zastrzegamy jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ (uzasadnienie)  

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

 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 kosztorys ofertowy; 

  dnia   

.......................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 
 
 
 


