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Załącznik nr 1 
 
 

 
…………………………………………………………….. 
Dane Wykonawcy 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Przystępując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………… 

na wykonanie…………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę: 

Cena netto ..………………………………….zł 

Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Podatek VAT ……………% tj. ..………………………………….zł 

Słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

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

Cena brutto..………………………………….zł 

Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
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Szczegółowa wycena poszczególnych robót budowlanych: 

Zakres prac: Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1) wymiana płyt ściennych 
osłonowych; 
 

      

2) wymiana płyt dachowych 
osłonowych; 
 

      

3) remont dachu łączników; 
 

      

4) remont i malowanie części 
ścian wewnętrznych; 

      

5) wymiana świetlików 
dachowych; 
 

      

6) wymiana bram i drzwi 
zewnętrznych i 
wewnętrznych; 

   

7) wymiana ślusarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej; 

   

8) odtworzenie instalacji 
odgromowej; 

   

9) odtworzenie wentylatorów 
grawitacyjnych na dachu; 

   

10) zmiana sposobu 
odprowadzenia wód 
dachowych. 

   

Podsumowanie    

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:……………..……………………………………………… 

2. Termin gwarancji na wykonane prace (wymagany od min. 3 do 10 lat): ….………………………………………. 

Długość okresu gwarancji może mieć istotny wpływ przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Termin ważności oferty (wymagany min. 60 dni): ….……………………………………….. 
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4. Jeżeli niniejsza oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczam/y, że: 

- zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty, 

- podczas przygotowania oferty uwzględniliśmy wszelkie wytyczne Zamawiającego, 

- uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

- odbyliśmy wizję lokalną oraz zapoznaliśmy się z projektem budowlanym i wykonawczym, 

- znany jest nam zakres zadania/przedmiotu umowy, 

- cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty 

wykonania, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, 

- uwzględniliśmy wszelkie dodatkowe koszty, które nie zostały wymienione przez Zamawiającego 

na etapie przygotowania oferty, a które mogą wystąpić w związku z realizacją zadania, 

- mamy świadomość, że za roboty dodatkowe i towarzyszące nie będzie przysługiwało Nam 

dodatkowe wynagrodzenie, 

- jeżeli w okresie związania ofertą nastąpi jakakolwiek znacząca zmiana sytuacji przedstawionej 

w naszych dokumentach załączonych do formularza ofertowego, bez zwłoki poinformujemy o nich 

Zamawiającego, 

- posiadamy wymagane uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

- posiadamy ubezpieczenie z tytułu szkód, które mogę zaistnieć podczas prac objętych niniejszą 

ofertą, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, 

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

- akceptujemy fakt, iż warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody 

odpowiednich organów Spółki. W przypadku braku zgody, Zamawiający może unieważnić 

postępowanie. 
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6. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są (zestawienie referencji etc.): 

a/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Dane kontaktowe: 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

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

(data, podpis i pieczątka imienna) 

 


