
Załącznik nr 1                          

………………………………………

/pieczątka Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wincentego Pola 1,1A-K 58-500 JELENIA GÓRA, składam ofertę:

- za wykonanie Zadania nr 1 - za cenę brutto (tj. zawierającą podatek od towarów i usług) wynikającą z kosztorysu 

ofertowego w wysokości: …………………………zł (słownie:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………),

- za wykonanie Zadania nr 2 - za cenę brutto (tj. zawierającą podatek od towarów i usług) wynikającą z kosztorysu 

ofertowego w wysokości: …………………………zł (słownie:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………),

- za wykonanie Zadania nr 3 - za cenę brutto (tj. zawierającą podatek od towarów i usług) wynikającą z kosztorysu 

ofertowego w wysokości: …………………………zł (słownie:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………),

- za wykonanie Zadania nr 4 - za cenę brutto (tj. zawierającą podatek od towarów i usług) wynikającą z kosztorysu 

ofertowego w wysokości: …………………………zł (słownie:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………),

- za wykonanie Zadania nr 5 - za cenę brutto (tj. zawierającą podatek od towarów i usług) wynikającą z kosztorysu 

ofertowego w wysokości: …………………………zł (słownie:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………),

- za wykonanie Zadania nr 6 - za cenę brutto (tj. zawierającą podatek od towarów i usług) wynikającą z kosztorysu 

ofertowego w wysokości: …………………………zł (słownie:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………),

- za wykonanie Zadania nr 7 - za cenę brutto (tj. zawierającą podatek od towarów i usług) wynikającą z kosztorysu 

ofertowego w wysokości: …………………………zł (słownie:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………),

1. Udzielam rękojmi za wady i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz użyte materiały 

na okres …………………….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego 

(Uwaga: okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące,

- okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy,

- okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach).

2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 2020-12-30 od dnia zawarcia 

umowy.

3. Ponadto oświadczam, że:

• w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,

• zapoznałem się z dokumentami, w szczególności przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do nich za-

strzeżeń,

• zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania Oferty,

• czuję się związany niniejszą Ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia oferty,
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• wymagania oraz warunki zawarte w zapytaniu, zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuje-

my się w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy o treści określonej w zapytaniu w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

• wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy

• wykonanie zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:

……………………………………………..… - w zakresie ….…………..……………………….,

                 (nazwa/firma)

…………………………………………….…. - w zakresie ………………………..…………………,

                 (nazwa/firma)

• upoważniam Zamawiającego lub upoważnione przez niego osoby do dokonania wszelkich czynności

mających na celu sprawdzenie autentyczności oraz prawdziwości zaświadczeń, dokumentów 

i przedłożonych informacji,

• wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe.

1. Do Oferty dołączam:

• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

• Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Na niniejszą ofertę składa się ......... kolejno ponumerowanych stron.

Data ....................... 2019 roku 

         

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

.

          Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

2


