
                                                              Formularz ofertowy  

 

Nazwa Wykonawcy :………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………….. 

             ………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………  

faks ...............................                           e-mail: …………………………………………….  

 

                                                                        OFERTA  

                                             w trybie zaproszenia do złożenia oferty  

Zamawiający :Gmina Skoroszyce - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli w Skoroszycach ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce.  

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem 

którego jest: Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nieprawidłowości, wskazanych w Decyzji nr 

15/2020/PZ Komendanta Powiatowego PSP w Nysie z dnia 19 marca 2020 roku, w budynku 

przedszkolnym ul. Radziechowska 38 Sidzina w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sidzinie ul. 

Radziechowska 3 48-320 Sidzina:  

Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy cenę brutto: ...................................................... 

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

złotych, w tym podatek VAT ................ % tj. .............................................. złotych w tym :  

Zadanie 1: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  

Zadanie 2: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  

Zadanie 3: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  

Zadanie 4: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  

Zadanie 5: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  

Zadanie 6: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  

Zadanie 7: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  

Zadanie 8: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  

Zadanie 9: cenę brutto: …………zł, (słownie: ……………………………………………….) w tym 

podatek VAT ….. % ………… zł.  



Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty.  

Oświadczamy, że :  

- przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w zaproszeniu do składania ofert                                  

i w wyjaśnieniach do zaproszenia,  

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do zaproszenia, akceptujemy bez 

zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w punkcie 5 zaproszenia do 

składania ofert.  

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ………………………..……………………………. .  

Na przedmiot zamówienia udzielamy 24 miesięcy gwarancji.  

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do 

złożenia oferty.  

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  

1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

zaproszenia  

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.  

4) kosztorys ofertowy  

 

 

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

                                                                     …………………………………………………… 

                                                             ( podpis Wykonawcy lub podpis osoby/ób uprawnionej /ych  

                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy) 


