
FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zadania pn. „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu 

prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”. 

    ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

……………………………………………                                    ………………..……. dnia ………… 

 (Nazwa, adres, nr tel. Wykonawcy  

          lub pieczęć firmowa) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja/My niżej podpisani 

1) ……………………………………..…………………………………………………… 

2) ………………………………………………………..………………………………… 

(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

(pełna nazwa i adres firmy) 

 

Nr. tel./fax: …………………………………. 

Nr. REGON: …………………………………. 

Nr. NIP: …………………………………. 

Nawiązując do zapytania o cenę pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu 

prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1  

w Węgorzewie” składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z zaproszeniem do złożenia oferty i oświadczam/y, że:  

1. zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w w/w zaproszeniu  

do złożenia oferty oraz projekcie umowy i uznajemy się za związanych określonymi w 

nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

NETTO: ………………..………………….…… PLN 

(słownie…………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………....…………….…)  

podatek VAT ………..….% tj. ………………………………..…………….PLN 

BRUTTO: …………………..……………PLN  



FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zadania pn. „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu 

prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”. 

(słownie…………………………………...……………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………….) 

3. Cena oferty zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia w tym 

koszty gwarancji na przedmiot zamówienia.  

4. Zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi  

w zaproszeniu do złożenia oferty. 

5. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od daty 

potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania 

ofert. 

7. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy,  

w terminie i w miejscu ustalonym z Zamawiającym. 

8. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

1...…………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………  

9. Jesteśmy (nie jesteśmy) płatnikami podatku VAT od towarów i usług nasz numer NIP: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

10. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarczych, nasz numer identyfikacyjny REGON: 

  

………………………………………………………………………………………….. 

11. Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury zapytania 

o cenę wyszczególnione we wszystkich przesłanych przez Zamawiającego pismach 

oraz publikacjach na stronie www.cem.wegorzewo.pl 

12. Osobą upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam 

zamówienia jest: 

 

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

 

 

Prawidłowość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznymi podpisami świadomi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

........................., dnia .................. .....................................................        
     (Miejscowość)   Podpis osoby (osób) upoważnionej 

  Do występowania w imieniu Wykonawcy 

 

  


