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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

 

 

 
   Zamawiający: 

Gmina Iwanowice 

Iwanowice Włościańskie 

Ul. Ojcowska 11, 

32-095 Iwanowice 
  

 

 

OFERTA 
 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 
................................................................................................................................................... 

NIP ....................................................... REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………....................................... 

numer telefonu: ……………………………, numer faksu: ……………………………… 
e-mail ................................................................................... 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie na „Budowa nowoczesnego zaplecza sportu i rekreacji w miejscowości 

Sułkowice” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi zapytaniu na 

warunkach: 
 

A. CENA OFERTOWA KOSZTORYSOWA BRUTTO _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN 

słownie złotych:........................................................................................................... 

 

Przyjęta stawka podatku VAT wynosi 23 %. 

 

B.    Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy__________miesięcznej gwarancji. 

 

 
1. Oświadczamy, że: 

1. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym powyżej. 
2. akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem istotnych postanowień umowy 

3. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

5. akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 



6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 
7. jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia określa 

poniżej jakie to części*: 

− .......................................................................................................................  

b)....................................................................................................................... 

* jeżeli wykonawca nie przewiduje powierzenia części zamówienia podwykonawcom 

wpisuje „nie dotyczy” lub pozostawia pole puste 
 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 

 

 

............................, _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                  ................................................... 
   (miejscowość, data) 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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..................pieczęć wykonawcy.................. 

................................................, dnia .................................... 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW   

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

dotyczy zadania pn. „Budowa nowoczesnego zaplecza sportu i rekreacji w miejscowości Sułkowice” 
 
Nazwa wykonawcy: 

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

Adres wykonawcy: 

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

 

 Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

 posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

..................Podpis  wykonawcy.................. 
 


