
Załącznik nr 1

O F E R T A     CENOWA
Osoba umocowana (uprawniona) do reprezentowania wykonawcy:

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………….
…………………………..

Adres
…………………………………………………………………………………………………
…..………………

Nr telefonu
…………………………………………………………………………………………………..
………………

Nr faksu
……………………………………………………………………………………………..
………………………

Ares e-mail
………………………………………………………………………………………..
……………………………

Podstawa umocowania (np. 
pełnomocnictwo, wpis do 
ewidencji działalności 
gospodarczej, wpis do KRS)

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

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



Formularz ofertowy. 

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………...…...…................………………
…………………………………………………………………………………………………………...............................................
...

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy;)

REGON: ……………………………………; NIP: ………………………………………………….

w odpowiedzi zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy pokrycia dachu z obróbkami 

blacharskimi oraz renowacja kominów budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 

składamy zgodnie z wymaganiami ofertę:

A)
CENA OFERTOWA 

Netto:       ……………………………………………………………
zł

Stawka VAT 8%: ……………………………………..……………zł

Brutto: ……………………………..……………… zł/;            

słownie zł: ……………………….

…………………………………………………….
B)

TERMIN GWARANCJI
JAKOŚCI I RĘKOJMI:

(należy podać tylko jeden z 
wymienionych terminów):

36, -48, -60 miesięcy)

…                miesięcy

C)
TERMIN PŁATNOŚCI

TERMIN WYKONANIA          6  tygodni

2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

Poz
. Imię i nazwisko

Zakres czynności bądź
odpowiedzialności w realizacji

zamówienia

Kwalifikacje zawodowe/
posiadane uprawnienia

Kierownik robót
o specjalności konstrukcyjno-budowlanej

lub równoważnej z aktualnym 

3. Wykaz wykonanych robót budowlanych

Lp. Rodzaj robót
Miejsce wykonania prac oraz podmiot, na
rzecz którego roboty zostały wykonane

Termin
Realizacji ((dz/m-c/r)

Początek Koniec

1

2



4. )Przedstawiamy wariantową/zamienną technologię wykonania renowacji kominów –
jeżeli dotyczy 
…………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………
……

(należy podać szczegółowy opis technologii z kosztorysem ofertowym)

5. Oświadczam/y, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy jego 
treść, nie wnosimy zastrzeżeń oraz zobowiązuję/my się do wykonania wszystkich 
czynności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Pozostaję/my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

7. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę 
z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

dnia ........................................

..................................................
(podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)
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