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 (pieczęć Wykonawcy) 

REGON …………………………., NIP …..……………………. 

FORMULARZ OFERTY 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. euro prowadzonego w trybie podstawowym na 

wybór wykonawcy prac malarskich w pomieszczeniach biurowych Oddziału w Głogowie WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.144.2018). 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz 

odpowiadającym wymaganiom zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia za kwotę uwzględniającą wszystkie koszty 

realizacji usług wraz z kosztami dojazdu wg poniższego zestawienia:  

Lp. Rodzaj przesyłki 
J. miary Ilość Cena netto [w 

zł] 

Wartość netto 

[w zł] 

VAT % Wartość brutto 

[w zł] 

1. Prace malarskie zgodnie z 

załączonym kosztorysem 
Kpl. 1     

Suma:  x  

 

za kwotę ogółem wartości brutto:…………………………………………..zł. (słownie: złotych:………………………………………………) 

w tym należny podatek VAT .......................................zł. (słownie 

złotych:………………………………………………………………………………) 
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2. Deklaruję wykonanie ww. robót do dnia ……………………. (nie później niż do 30.09.2018 r.) 

3. Oświadczamy że: 

a) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania. 

b) Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 

c) Oferowane usługi spełniają wszystkie stawiane wymagania. 

d) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są kompletne, 

prawdziwe 

i rzetelne. 

e) Akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i uważamy 

się związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

f) Załącznikami do oferty są: 

1. Kosztorys. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

g)  Podpiszemy umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

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

Numer telefonu …………………………………..………; numer faksu/adres e-mail:…………………………..………………….......; 

 

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

           (miejscowość)                           (data i podpis Oferenta) 

 

 


