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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

 

LP. NAZWA I ADRES WYKONAWCY / WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WSPÓLNĄ OFERTĘ 

  

  
 

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów: 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES  

TELEFON  

FAX  

E-MAIL  
 

dla 

Zespół Szkól Specjalnych im. J. Brzechwy 

w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. I. Krasickiego 10 

47-206 Kędzierzyn-Koźle 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie zapytanie ofertowego na 

„Budowa placu zabaw w ramach Rządowego Projektu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół 

Specjalnych im. J. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu, oferuję / oferujemy wykonanie zadania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością za kwotę:  

 

Netto …................................................... zł. ( słownie: …........................................................)  

Vat …..............% tj.….............................zł.  ( słownie................................................................)  

Brutto …..................................................zł.  ( słownie …...........................................................)  

 

Powyższa kwota została obliczona na podstawie kosztorysu, będącego załącznikiem  

do niniejszego formularz ofertowego.  
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1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert.  

2. Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości i stosowania wszystkie warunki podane 

przez Zamawiającego w otrzymanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Terminy płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

4. Termin wykonania: do 6 tygodni od podpisania umowy. 

5. Przyjmujemy do wiadomości, że obowiązuje nas wykonanie zamówienia zgodnie  

ze specyfikacją.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy który został zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wygrania zapytania ofertowego do zawarcia umowy                           

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Zamierzamy/ nie zamierzamy

 powierzyć podwykonawcom następujące części 

zamówienia:  

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

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

8. Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

zamówienia.  

9. Załączniki: ............................................................................................................................  

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

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

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

 

 

 

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

     ( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )  

 

Data ............................... 

                                                           

 Niepotrzebne skreślić. 


