
Załącznik Nr 1 

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

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………….. 

NIP i Regon  ................................................................................................................................................ 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………. 
(wypełnić jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy) 

e-mail ………………………………….............................. 

Nr tel./nr faksu ………………………………………. 

Osoba upoważniona do kontaktu …………………………………………..………………… 
(imię i nazwisko, nr telefonu) 

 

                          ................................, dnia ………................ 
(miejsce i data sporządzenia oferty) 

Parafia Rzymskokatolicka 
Pw. Przemienienia Pańskiego 
ul. Główna 69 
89-510 Bysław 

Formularz ofertowy 

Po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania zapytania ofertowego 
składam/y ofertę na realizację zadania pn.:  

 „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu 
cmentarza rzymskokatolickiego Parafii w Bysławiu na działkach  
o nr ewid. 408/1, 408/2 i 408/3 oraz kaplicy grobowej Franciszki 

 z Perkowskich Biernackiej na działce o nr ewid. 408/1  
w miejscowości Bysław – I etap. 

1. Ja/My, niżej podpisani oświadczamy, że oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie  
z założeniami zapytania ofertowego wykonanie ww. zadania. 

2. Wykonamy roboty objęte przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową: 

1) cena netto ......................................................zł 

2) podatek VAT  …... % , co stanowi kwotę .......................................zł 

3) cena oferty brutto ......................................................zł 

 Słownie złotych...................................................................................................... . 

3. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji jakości na okres: 

  ………. miesięcy (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy)                       

oraz akceptujemy wydłużenie okresu rękojmi za wady na okres równy okresowi 
udzielonej gwarancji. 



4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie       
do dnia 31 października 2017 r. 

5. Oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert 

6. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*/przy pomocy 
podwykonawców*  

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

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

…………………………………………      …………………………………………. 
(należy wskazać część zamówienia, której wykonanie                (należy podać firmy podwykonawców) 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom) 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu Umowy, który stanowi Załącznik 
nr 3 do zaproszenia do składania ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach określonych we wzorze Umowy i złożonej ofercie, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu 
Karnego). 

10. Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo 
i/lub kapitałowo.   

11. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty 

   1/……………………………..…… 

2/ ……………………………..…… 

3/ ………………………………….. 

itd. …………………………………. 

12. Na złożoną ofertę składa się........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości 
numeracji. 

 
 
 

 
    ……………………………………… 

podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
 (lub osób uprawnionych) 

               do reprezentowania Wykonawcy 
*  należy wybrać właściwe 


